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Cuvînt înainte
Acum, la ceas aniversar, am încercat prin acest volum s prezent m
activitatea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, în timpul celor zece ani
de existen prin prisma scrierilor, articolelor, relat rilor, recenziilor ap rute în presa

român din ar i România. Prezentarea activit ilor se face în ordinea cronologic a
public rii lor iniiale.

Recunoa tem, zece ani nu sînt o perioad prea lung , pîn la urm , viaa unei



instituii de tiin i cultur î i m soar curgerea nu dup dimensiunea sa

calendaristic , ci dup tensiunea spiritual pe care o depoziteaz în manifest rile i

publicaiile sale. Totu i, zece ani, pentru noi sînt ani rotunji.
De la constituire, Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria, prin

activitatea sa s-a adresat profesorilor, cadrelor universitare, studenilor i altor


categorii iubitori ai limbii, istoriei, etnografiei i literaturii române ti din Ungaria. A
 

organizat sesiuni culturale i tiinifice, a publicat c ri în limba român i maghiar ,

cu scopul de a prezenta fizionomia spiritual a comunit ii române ti din Ungaria, de



a argumenta o presupunere, i anume c sentimentul de apartanen i de con tiin
poate fi susinut printr-o autostudiere sincer dar temeinic argumentat .

În urm cu zece ani, fondatorii Institutului, acei oameni entuzia ti, erau


convin i, c prin activitatea lor vor putea atrage atenia românilor no tri din aceste

spaii. S-a adeverit aceasta la primii pa i, la primele proiecte, la primele simpozioane,

la primele aciuni cultural- tiinifice. Num rul mare al participanilor la manifest rile

organizate, dovede te c realiz rile Institutului aparin tuturor românilor din Ungaria.

Pe lîng promovarea culturii, cercet torii i-au trasat, înc de la început, drept



scop, cercetarea i valorificarea trecutului istoric i cultural, ale tradiiilor i ale limbii a
românilor de pe aceste meleaguri. Dorina lor a fost, ca prin cercet rile lor s aduc

la iveal cît mai multe comori aparin toare trecutului i culturii proprii. Au pus eforturi

ca acestea s fie cunoscute de cît mai muli cititori. Se tie bine, cercet torul,
creatorul nu beneficiaz de un public gata format care s -l aprecieze, ci c trebuie


s - i creeze acest public cititor. Fiecare epoc î i face propria sa evaluare, plecînd

de la propriile sale criterii i interese. Acestea fiind trec toare, cernerea se face în
timp. Singur timpul d certitudine.

Cartea reprezint rodul activit ii tiinifice al colaboratorilor Institutului nostru,

în zece ani de activitate, urmînd ca în viitor s fie amplificat i îmbog it .


Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria, instituie tiinific i cultural ,



cu un loc propriu, bine definit i apreciat în mediile intelectuale române ti din ar i



România, î i propune s continue, cu probitate i onestitate tiinific , ceea ce

întemeietorii lui din urm cu un deceniu au gîndit i iniiat.
Giula, octombrie 2003
Maria Berényi
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Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria
(1993-2003)
În prim vara anului 1991 s-a constituit cercul de cercet tori sub denumirea
provizorie "Pentru Cultura Român

din Ungaria". Cîiva intelectuali aparin tori

minorit ii noastre au pledat pentru înfiinarea acestui cerc, fiindc au fost de p rere, c
despre istoria, cultura, prezentul românilor din Ungaria trianonic nu se fac cercet ri



sistematice. Din cînd în cînd, ap reau ni te studii (istorice, etnografice) dar nu au intrat



în circuitul românilor din Ungaria. Scopul cercului a fost, ca s adune forele spirituale i





creatoare ale comunit ii române ti din Ungaria, i s
puternic

i contient .

se formeze o intelectualitate

La 7 februarie 1992, acest cerc s-a transformat în "Comunitatea Cercet torilor i
Creatorilor Români din Ungaria" care este înregistrat

i a devenit persoan juridic .

La înfiinarea acesteia s-a format scopuri concrete: crearea unui for de dezbatere a
unor teme profesionale (de limb , înv  mînt, cultur , art



etc.)

i iniierea unor

cercet ri mai chibzuite i coordonate, iar rezultatul lor s fie valorificat în vederea unei



autocunoa teri mai temeinice. Comunitatea la început avea urm torii membri: Maria
Berényi, Ana Borbély, Lucia Borza, Mihaela Bucin, Ion Budai, Elena Csobai, Alexandru
Hoopan, Ana Hoopan, Eva Kozma Fr tean, Mihai Kozma, Marius Maghiar, Emilia
Martin, Gyöngyi Mocan, Stela Nikula Machour, tefan Oroian, Gheorghe Petruan,
Gheorghe Sant u, Ana Secan Navratil i Ecaterina Tiritean.
Înc în anul înfiin rii, Comunitatea a decis ca s se instituionalizeze munca de
cercetare, fiindc

f r

subvenii financiare nu se poate face munc

profesional

de

calitate. Au urmat luni de munc organizatoric , a fost întocmit un plan de cercet ri. La



13 februarie 1993 Comunitatea î i constituie Institutul de Cercet ri al Românilor din
Ungaria. Adunarea general a comunit ii la 29 mai 1993 prin concurs public alege pe 3
ani directorul institutului în persoana dr.Mariei Berényi. De atunci mandatul directoruluia
fost prelungit din cinci în cinci ani. Din anul 1998, Institutul a devenit persoan juridic , e
înregistrat la tribunal.



La finanarea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria s-a angajat însu i



Guvernul Ungariei prin hot rârea nr. 1025 din anul 1993, în care se stabile te: “Trebuie
asigurat funcionarea continu a Institutului de Cercet ri a Românilor din Ungaria.” În
urma unei d ri de seam

riguroase, prezentat
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de Institut, Ministerul Culturii

i

Educaiei Publice , în perioada 1993 -1997, a asigurat în fiecare an fondurile necesare





pentru funcionare i activitatea de cercetare. În prim vara anului 1998 îns acela i
Minister, f r nici o motivare a sc zut la o treime fondul b nesc asigurat în anii anteriori,
periclitînd astfel funcionarea normal

a Institutului. De atunci, pîn

la ora actual ,

funcionarea institutului este instabil , nesigur , în ciuda faptului c exist trei Hot rîri
Guvernamentale (1025/1993.; 2281/1998 (XII.19); 2023/2002.(II.1.) în care se declar
negru pe alb, c

funcionarea Institutului trebuie asigurat

cu fonduri necesare din

partea Guvernului Maghiar. Institutul trebuie dotat cu sumele necesare pentru a angaja





mai muli cercet tori cu post întreg i semipost, pentru a da burse tiinifice tinerilor.



Numai cu cercet tori angajai se pot planifica proiecte mai ample i de o lung durat .
Prin concursuri, în cei zece ani de existen , Institutul a obinut fonduri pentru cercet ri,



pentru organizarea simpozioanelor i pentru scoaterea publicaiilor de la: Ministerul
Justiiei, Ministerul Înv  mîntului, Oficiul pentru Minorit ile Naionale
Ungaria, Fundaia Public

“Pentru Minorit ile Naionale



i Etnice din

i Etnice din Ungaria”,

Ministerul Patrimoniului Culturii Naionale, Fundaia Teleki i Fundaia Soros.
Colaboratori ai Institutului:
Institutul funcioneaz cu 3 secii :
istoric
etnografic
lingvistic -literar .
Din toamna anului 1994, în afar de director, în cadrul institutului sînt angajai doi
cercet tori cu semipost. Între 1994-1997 cercet torii cu semipost au fost: dr.Ana





Borbély i Tiberiu Herdean. Din 1997 sînt angajate cu semipost dr.Ana Hoopan i
Emilia Martin. Din motive financiare, din anul 2000 numai cea din urm este angajat
cu semipost.
Institutul dup



posibilit ile sale financiare i pe baza unui angajament, leag

contract pe teme concrete de cercetare. Colaboratorii institutului între 1993-2003 sînt:
dr. Maria Berényi, dr .Ana Borbély, Lucia Borza, Anamaria Brad, dr. Mihaela Bucin,
Elena Csobai, Tiberiu Herdean, Irina Garami, dr. Maria Gurz u Czeglédi, dr. Ana
Hoopan, Alexandru Hoopan, Eva Kozma Fr tean, Mihai Kozma, Emilia Martin,
Gyöngyi Mocan, dr. Stela Nikula, dr.Gheorghe Petruan, Florica Sant u, dr.Gheorghe
Sant u.
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Teme i domenii de cercetare:
În cadrul Institutului pe perioada anilor 1993-2003 în cele trei secii s-au efectuat
cercet ri în diferite domenii. Temele de cercetare încearc s armonizeze priorit ile

i preocup rile cercet torilor notri. Unele teme necesit

cercet ri de mai muli ani, iar altele prelucreaz unele aspecte, fragmente, i se
Institutului cu afinit ile

concentreaz la scrierea unor studii.
au fost finanate de c tre Institut urm toarele teme de

În perioada sus-amintit
cercetare:

- Îmbr c mintea românilor din Ungaria



- Credinele i mitologia popular în cercul românilor din Ungaria



- Obiceiurile de na tere la românii din Ungaria
- Chestionar (întocmit cu ajutorul mai
multora din secia etnografic )



- Vestigii ortodoxe de istorie i art ale românilor din Ungaria



- Muzica i dansul românesc din Ungaria
- Folclorul copiilor din Micherechi
- Jocul la Micherechi
- "Dala" fujitului la Micherechi



- M l ie ul la Micherechi
- Strig turile românilor din Ungaria
- Particularit ile graiurilor, diferena între limba vorbit



i limbajul artistic în creaiile

folclorice române ti din Ungaria
- Credine, obiceiuri, s rb tori la românii din Ungaria





- Tradiii i credine legate de na tere la românii din Ungaria
- Ceremonialul funerar la românii din Ungaria



- Bilingvismul i schimbarea de limb la românii din Chitighaz



- Cercet ri dialectologice i sociolingvistice la românii din Ungaria
- Dicionar regional (dialectal) din Chitighaz
- Schimbarea de cod în folosirea limbii române
- Variabilitatea numelor geografice în interviurile în limba român
- Tradiia modernit ii în romanul românesc
- Tendine în proza româneasc contemporan
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- Istoria literaturii române din Ungaria



- Márki Sándor i literatura român



- Coordonatele ideologice la Mihai Eminescu i Ioan Slavici
- Numele de botez la românii din Chitighaz (1779-1829)
- Istoria numelor la românii din Ungaria
- Program

colar pentru predarea limbii i literaturii române

în Liceul Românesc clasele I-IV
- Dicionar de expresii maghiaro-române



- Din trecutul românilor din Hajdú-Bihar i Szabolcs



- Fundaii române în ora ul Giula





- Istoria românilor din Aletea i Bichi ciaba



- Istoria i procesul Memorandului
- Documentaia Fundaiei Gojdu
- Aspecte din trecutul bisericii baptiste române din Ungaria



- Istoria presei române din Transilvania i Ungaria sec. XIX-XX
- Istoria inv  mîntului confesional românesc din Ungaria de azi
(1868-1945)
- Istoria Fundaiei Gojdu (1870-1952)
- Biserica ortodox

i greco-catolic român în Ungaria

(Secolul XVIII-XX)



- Greci i macedoromâni în Austro-Ungaria
- Convieuire româno-maghiar în Monarhia Austro-Ungar



- Instituii române ti în Ungaria interbelic



- Relaii interetnice la Aletea i Chitighaz



- Istoria i documentaia Colegiului Mocsáry
Publica ii
Atunci are rost munca de cercetare, dac rezultatul acesteia este întruchipat în studii
publicate în reviste, periodice, monografii. Institutul pe acest teren a oferit multiple
posibilit i colaboratorilor s i. Anual se editeaz

publicaiile Simpozion, Izvorul

i

Lumina. Comunic rile celor 11 simpozioane au ap rut, materialul simpozionului al XII-



lea e preg tit de tipar i va apare în anul 2003. Pe lîng publicaiile amintite, unde apar



scrieri istorice, etnografice, lingvistice i literare, Institutul în 1998, a scos de sub tipar
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volumul Bibliografie. Lucrarea e conceput

ca o bibliografie general



întrunind

aproape toate lucr rile colaboratorilor, concretizate în c ri, studii i articole ap rute în



reviste , de specialitate, în periodice cultural- tiinifice din ar

i str in tate pîn la

finele anului 1997. Studiile mai voluminoase a cercet rilor au fost publicate în volumul

i 2000. În afar de publicaiile amintite, Institutul a

publicat monografiile comunelor Chitighaz (1993), B tania (1995) i Micherechi
bilingv Annales, ediiile 1996

(2000). Aceste monografii au fost scrise

i Maria

Berényi. În aceste c ri este prezentat istoria, etnografia, cultura, muzica i limba
de c tre: Ana Borbély, Elena Csobai, Eva Kozma Fr tean, Emilia Martin

românilor din localit ile respective. Se planific

scoaterea unui nou volum despre

românii din Giula. Institutul a editat sau a finanat înc numeroase volume de studii în
cei zece ani. Publicaiile se trimit la diferite instituii, universit i, biblioteci, muzee, arhive
din ar

i str in tate, f cîndu-se cunoscute realiz rile tiinifice ale Institutului.

Publicaiile editate sau finanate de c tre Institut, în ordine cronologic :
SIMPOZION I -XI. vol.
(Comunic rile prezentate la conferinele anuale)



IZVORUL. Revist de etnografie i folclor

LUMINA. Revist social , cultural

i tiinific a românilor din Ungaria

CHITIGHAZ. Pagini istorico-cultuarale, Budapesta, 1993
Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa român din Transilvania i Ungaria
secolului al XIX-lea, Documente, Giula, 1994

Emilia Martin Nagy, Date etnografice despre românii din Ungaria, Giula, 1995



B TANIA. Pagini istorico-culturale, Budapesta, 1995
Maria Berényi, Istoria Fundaiei Gojdu / A Gozsdu Alapítvány története (1870-1952),
Budapesta, 1995
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Elena Csobai, Istoricul românilor din Ungaria de azi, Giula, 1996

ANNALES `96. Volum de studii, Giula, 1997

Elena Csobai-Emilia Martin, Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria,
Giula, 1999

MICHERECHI. Pagini istorico-culturale, Giula, 2000

Maria Berényi, Cultur româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula, 2000

ANNALES 2000. Volum de studii, Giula, 2001

Borbély Anna, Nyelvcsere, Budapest, 2001
Maria Berényi, Viaa i activitatea lui Emanuil Gojdu (1802-1870), Giula, 2002
Emilia Martin, S rb tori calendaristice ale românilor din Ungaria, Giula, 2003

Simpozioane



Cercet torii români din Ungaria, din anul 1991, i-au propus organizarea anual a unui

i dezbatere a problemeleor principale care

preocup comunitatea româneasc din Ungaria. Temele expuse sînt foarte bogate i
simpozion, ca forum de prezentare

variate. La aceste întruniri sînt prezeni, în num r foarte mare, profesori, intelectuali,





ziari ti români din Ungaria i oaspei invitai din România. La aceste sesiuni, de obicei,
se poart

un dialog fertil pe cele mai arz toare probleme legate de cultura, limba,

tradiia, istoria, religia, identitatea românilor din Ungaria. Simpozioanele organizate de



Institut sînt astfel cele mai importante forumuri ale intelectualilor, i nu numai.



Ca s primim o imagine mai concret despre tematica întrunirilor tiinifice, în ceea ce
urmeaz

prezent m comunic rile expuse la cele dou sprezece simpozioane

organizate de pîn acum.
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SIMPOZION I.
(Giula, 22-23 noiembrie 1991)
Eva Kozma Fr tean: Probleme ale pred rii culturii muzicale
Emilia Martin: Cercetarea portului tradiional al românilor din Ungaria
Marius Maghiar: coala Ardelean

i Tipografia Universit ii din Buda

Maria Berényi: Românii din Ungaria de azi în presa român a secolului al XIX-ea



Elena Csobai: Aspecte din istoricul românimii din Bichi ciaba
Mihaela Bucin: Otlaca-Pust - Schi monografic



Gheorghe Sant u: Originea comunei i a românilor din Chitighaz



Ana Borbély: Lexicul regional i frecvena fenomenelor dialectale la copiii din Chitighaz
SIMPOZION II.
(Giula, 28-29 noiembrie 1992)
Gheorghe Petruan: coli ale naionalit ilor în Ungaria
Maria Berényi: colile poporale române din Ungaria
Gheorghe Sant u: Memorandumul din 1892 – dup 100 de ani -



Ana Borbély: Folosirea limbii române i maghiare la românii din Chitighaz
Lucia Borza: Despre necesitatea unei gramatici a limbii române
cu explicaii în limba maghiar
Elena Csobai-Emilia Martin: Colecia Bisericilor Ortodoxe Române din Ungaria



Marius Maghiar: Rolul ortodoxiei în încre tinarea ungurilor
Eva Kozma Fr tean: Tradiia muzical la românii din Ungaria



Mihaela Bucin: Un manuscris - Pove tile Floric i imonca din Otlaca-Pust

SIMPOZION III.
(Chitighaz, 11-12 decembrie 1993)
Ana Borbély: Atitudinea fa de limba român

i maghiar la românii din Chitighaz

Mihai Kozma: Despre istoricul numelor noastre
Eva Kozma Fr tean: Creaia muzical a chitigh zenilor
Mihaela Bucin: Estetica strig turii din Chitighaz



Emilia Martin: Elemente specifice în îmbr c mintea românilor i naionalit ilor
convieuitoare





Elena Csobai: Convieuirea minorit ilor în a ez rile locuite i de români
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Maria Berényi: Rolul fundaiilor în cultura român din Ungaria în secolul al XIX-lea
SIMPOZION IV.
(Giula, 26-27 noiembrie 1994)
Acad.Cornelia Bodea: Moise Nicoar , 1784-1861 -Motivaia unui mitMaria Berényi: Contribuia lui Moise Nicoar la istoria naionalcultural a românilor din Ungaria
Elena Csobai: Moise Nicoar

i românii din Giula

Gheorghe Petruan: De la Supplex Libellus Valachorum la Memorand
- Actualitatea Memorandului-



Gheorghe Sant u: Procesul Memorandului – Din punct de vedere istoric i juridic
Tiberiu Herdean: M.Blecher sau prizonieratul dureros al identit ii
Ana Borbély: Observaii cu privire la transcrierea textelor



dialectale române ti din Ungaria
Gyöngyi Mocan: Numele de botez la românii din Chitighaz
Anamaria Brad: Despre schimbarea numelor de familie în Chitighaz
Emilia Martin: Piese de îmbr c minte ca obiecte magice
Ana Hoopan: "Cealalt lume" - reflectat în credinele românilor din Ungaria
Mihaela Bucin: Manuscrisele colecionate de Ana Iuhas
- Hora mortului din Micherechi Alexandru Hoopan: "Dala fujitului" la Micherechi



Stela Nikula: Crucea, semnul identit ii noastre cre tine
SIMPOZION V.
(Giula, 25-26 noiembrie 1995)



Acad.Cornelia Bodea: Femeia român în Transilvania i Ungaria secolului trecut



Tiberiu Herdean: Urmuz i personajele sale
Emilia Martin: "Strigoiul". Rolul fiinei cu putere supranatural
în credinele românilor din Ungaria
Ana Borbély: Dou situaii - dou stiluri de vorbir
- Cercet ri asupra stilurilor de vorbire în comunitatea româneasc
Chitighaz Eva Kozma Fr tean: Parte integrant a înv  mîntului românesc din Ungaria:
12

din



cînt i muzic
Mihai Kozma: Seghedin 1849. Proiectul de pacificare ungaro-român
Maria Berényi: Contactul românilor din Ungaria de azi cu viaa





cultural din Banat i Cri ana în secolul al XIX-lea
Mihaela Bucin: Asupra ceremonialului funebru românesc –Bocetul chitigh zeanElena Csobai: Românii din Aletea
Gheorghe Sant u: Istoria Fundaiei Gojdu



Alexandru Hoopan: "M l ie ul" la Micherechi



Stela Nikula: Religii i profei
SIMPOZION VI.
(Budapesta, 30 noiembrie-1 decembrie 1996)
Aurel Chiriac: Pictura de cult româneasc între secolele XIV-XVIII
Maria Berényi: Cultur româneasc la Budapesta în secolul al XIX- lea
Eva Kozma Fr tean: Muzica bisericeasc la românii din Ungaria
Mihaela Bucin: Relaii interetnice din Chitighaz
Ana Hoopan: Convieuirea la Cenadul Unguresc



Elena Csobai: Românii din Ciorva

Gheorghe Petruan: O schi a istoriei românilor din Ungaria
Tiberiu Herdean: Între dou lumi



Emilia Martin: Tr s turile caracteristice ale textilelor populare române ti din Ungaria
Stela Nikula: Formarea sistemelor calendaristice
s rb torilor

i efectele acestora asupra

calendaristice

Ana Borbély: Graiul ca instrument al umorului

SIMPOZION VII.
(Giula, 22-23 noiembrie 1997)
Nicolae

Saramandu:

Coloniile



aromâne ti

începutul secolului al XIX-lea

din

Austria

i

Ungaria

la



Maria Berényi: Colonia macedoromân din Miskolc i familia aguna



Elena Rodica Colta: Circulaia c rilor vechi române ti în Ungaria



Constantin M lina: Contribuii la circulaia c rii române ti vechi la Pesta:
"Gramatica" de la 1826 a lui Ioan Alexi
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Eugen Glück: Contribuii cu privire la promovarea revendic rilor biserice ti române ti
în Ungaria în anii 1848-49
Elena Csobai: Rolul bisericii ortodoxe în p strarea identit ii la românii din Giula
Gheorghe Petruan: Coordonatele concepiei naionale a lui Ioan Slavici
Gheorghe Sant u: Colegiul Mocsáry Lajos
Gheorghe Dul u: Cincizeci de ani de la înfiinarea ansamblului cultural din Micherechi
Eva Kozma Fr tean: Cinci decenii de constituirea ansamblului cultural din Aletea



Mihaela Bucin: Etic i estetic în filozofia popular
Ana Hoopan: Influenele literaturii apocrife asupra folclorului românesc din Ungaria
Emilia Martin: Funcia imprecaiei în societatea tradiional
Ana Borbély: Meninerea limbii române la Micherechi
Stela Nikula: Supranume la românii din Chitighaz

SIMPOZION VIII.
(Giula, 7-8 noiembrie 1998)
Nicolae Bocan: Consistoriul Episcopiei Aradului (1848)
Ioan Octavian Rudeanu: Primele încerc ri ale românilor de reînfiinare a Mitropoliei
Ardealului
Viorica Goicu: Numele de familie la românii din Ungaria
Eugen Glück: Contribuii cu privire la activitatea de putailor români în Dieta ungar din
1848-49



Maria Berényi: Revoluia din 1848-49 i românii din Pesta
Emilia Martin: Locuina românilor din Ungaria – Structur



i funcionalitate

Maria Gurz u Czeglédi: Obiceiuri de Cr ciun i Anul Nou
Elena Csobai: Aspecte din istoria românilor din Giula
Ana Borbély: Schimbarea de cod la românii din Ungaria
O strategie de comunicare în discursul bilingv –
Mihaela Bucin: Fenomenul povestitului



Gheorghe Sant u: Noi contribuii la istoria românilor din Cri ana
Ana Hoopan: Folclorul în zilele noastre la românii din Ungaria
Stela Nikula: Lumea viselor
Eva Kozma Fr tean: Un manuscris cu 257 de texte populare
Gheorghe Petrujan: S rb torile de iarn ale românilor din Aletea
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SIMPOZION IX.
(Giula, 6-7 noiembrie 1999)
Acad.Cornelia Bodea: Fundaia Elena Ghiba Birta
Gheorghe Petruan: Înv  mîntul românesc din Ungaria



Eugen Glück: Contribuii cu privire la colile române.ti din Sud-estul Ungariei







Maria Berényi: Reuniuni înv  tore ti din Bihor i Cri ana în secolul al XIX-lea



Cornel Munteanu: Presa i literatura român din Ungaria



Eva Iova: 20 de ani de la înfiinarea redaciei române ti a Radiofuziunii Maghiare



Narcisa tiuc : Obiceiuri de na tere



Mihaela Bucin: Naraiune i limbaj
Victoria Moldovan: Pentru promovarea limbii române
Ana Borbély: Bilingvismul
Elena Csobai: Comunitatea din Vecherd
Emilia Martin: Norme etice în societatea tradiional
Stela Nikula: Oul, dup credinele poporului român
Maria Gurz u Czeglédi: Rituri de trecere în oraia de nunt



i hora mortului

Gheorghe Sant u: Cum s-a format numele românesc i al  rii lui
SIMPOZION X.
(Giula, 18-19 noiembrie 2000)



Gheorghe Petruan: Eminescu i literatura maghiar
Ileana Mureanu: Probleme actuale ale limbii române
Ana Borbély: Diversitatea limbii române din Ungaria





Eugen Glück: Contribuii cu privire la colile române ti din Nord-Estul Ungariei



Elena Rodica Colta: Pove tile de întemeiere a satului Otlaca Pust
o surs alternativ pentru istoria românilor din localitate
Otilia Hedean: Blestemul în folclorul românesc



Emilia Martin: Cimitirul – purt tor de informaii istorice i etnografice
Elena Csobai: Comunitatea româneasc din Cenadul Unguresc



Mihaela Bucin: Tradiii locale în monografia lui Teodor P tca

Gheorghe Sant u: Concepia lui Kossuth cu privire la Confederaia Dun rean
Stela Nikula: Meteorologie popular la românii din Ungaria
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Maria Gurz u Czeglédi: Poezia spectacolului funerar



Maria Berényi: Studeni români din Ungaria la coli superioare din Oradea,
în secolul al XIX-lea
Ana Hoopan: Imaginea minorit ilor conlocuitoare în concepia micherechenilor
SIMPOZION XI.
(Giula, 24-25 noiembrie 2001)
Liana Pop – Victoria Moldovan: Descriptivul limbii române



Maria Marin: Importana cercet rii graiurilor române ti din Ungaria
Stela Nikula: Aspecte din viaa satului tradiional
Maria Gurz u Czeglédi: Moartea ca o tain a nunii



Cornel Sigmirean: Formarea intelectualit ii române ti din Transilvania. Studeni români
la



academii i universit i din Ungaria





Eugen Glück: colile române ti din Ungaria aparin toare Districtului colar din Oradea
(sec. XVIII-XIX)
Ana Borbély: Zece ani în situaia de schimbare a limbii (1990-2000)
Elena Rodica Colta: Cercet ri etnografice referitoare la românii din Ungaria
Gheorghe Sant u: Tradiie religioas

i contiin naional la românii din Transilvania –

1730-1780
Elena Csobai: Comunitatea româneasc din Cenadul Unguresc între anii 1918-1945
Maria Berényi: Colonii macedoromâne în Ungaria (sec.XVIII-XIX)



Emilia Martin: Realitate înregistrat în timp – oameni i destine în fotografii

SIMPOZION XII.
(Giula, 23-24 noiembrie 2002)
Grigore Ploieteanu: Academicianul dr. Pavel Vasici – anii de studenie la Pesta



Cornel Sigmirean: Bursierii Gojdu: destine politice i culturale
Vasile Dobrescu: Bursieri ai Fundaiei Gojdu în sistemul de credit românesc
din Transilvania
Ana Borbély: Datele recens mîntului din 2001 referitoare la comunitatea românilor
din Ungaria





Maria Marin: Metode i principii în abordarea graiurilor române ti din medii alogene
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Corina Teodor: Din istoria c rii religioase române ti: tip riturile de la Buda
Nicoleta S lcudeanu: Literatura român sub comunism
Maria Gurz u Czeglédi: De la leag n la sicriu (Sentimentul matern în poezia riturilor
de trecere)



Elena Csobai: Viaa i activitatea lui Teodor Papp
Stela Nikula: Credinele românilor din Ungaria



Gheorghe Sant u: Curiozit i din viaa i activitatea lui Avram Iancu



Eugen Glück: colile române ti din Ungaria în secolele XVIII-XIX-lea



Ana Hoopan: Cultur , tradiie i etnicitate la iganii din Micherechi
Emilia Martin: Femeia în comunitatea tradiional
Maria Berényi: Rolul episcopiei din Hajdúdorog în istoria greco-catolicilor
români din Ungaria

Rela ii interna ionale
Pe parcursul celor zece ani am luat leg tur

cu mai multe instituii, cum ar fi:



Academia Român (mai multe instituii ale acesteia), Universitatea Babe -Bolyai din
Cluj, Centrul de Studii Transilvane din Cluj, Muzeul



rii Cri urilor din Oradea,

Biblioteca judeean din Oradea, Muzeul din Arad, Institutul de Cercet ri al
Dun reni din Tübingen, Institutul de Cercet ri Socio-Umane “Gheorghe



Tîrgu-Mure . Cu aceste instituii facem



vabilor

incai” din

i schimburi de c ri. Mai multe instituii

europene au cuno tin de activitatea Institutului. Acestuia i s-au adresat mai multe





bibilioteci i catedre din Austria, Anglia, Grecia, Frana i Germania, solicitînd trimiterea
publicaiilor noastre.
Manifest ri culturale
Menirea cercet torilor români din Ungaria este, s

fac cunoscut valorile culturale,



literare, tradiionale. Cu ocazia organiz rii simpozionului al III-lea i a IV-lea s-a evocat



personalit i de seam din trecutul nostru. L-am omagiat pe Iosif Ioan Ardelean i
simpoziunul organizat în toamna anului 1994 a fost dedicat memoriei lui Moise
Nicoar . Acestuia din urm Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria împreun
cu Uniunea Românilor din Ungaria i-a ridicat un bust în Curtea Bisericii Ortodoxe
Române din Giula. În acest an am fost onorai de prezena doamnei Acad.Cornelia
Bodea, istoric, autoarea singurei monografii despre Moise Nicoar . Prezena sa a m rit
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prestigiul i rangul simpozionului. Spre bucuria noastr a r spuns din nou la invitaia



noastr în anul 1995, 1998 i 1999, prezentîndu-ne nou prelegeri.
În 1998, Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria, pe fosta cl dire a
C minului românesc, i-a ridicat o plac comemorativ generalului Gheorghe Pomu ,
n scut în Giula.

Institutul,

organizeaz

manifest ri omagiale, la aniversarea



personalit ilor române ti marcante din Ungaria, fiindc a a crede, c pe lîng munca
tiinific s contribuie la meninerea etnic i cultural . În cadrul Institutului domin un


i devotament doresc

spirit cultural i intelectual. Activeaz aici oameni care prin munc







s contribuie la autocunoa tere, autodefinire i autorealizare. Sînt con tieni de faptul,





c noi, ca minoritari, avem i mai mare nevoie de a cunoa te personalit i de frunte
aparin toare comunit ii noastre pentru a ne p stra

i înt ri identitatea naional-

cultural .



Cercet torii români din Ungaria încerc s - i concentreze eforturile de investigare

tiinific asupra temelor considerate primordiale din punctul nostru de vedere. Privind
paleta tematic

a subiectelor abordate, observ m tendina de studiere a acelor



probleme care aparin organic istoriei, tradiiei, limbii i identit ii noastre. Rezultatele



temelor abordate s-au concretizat, în volume aparte, în studii i articole publicate în

i str in tate. Cercet rile i publicaiile

Institutului se angajeaz la asumarea valorilor din trecut i prezent. Se pun în lumin
reviste de specialitate sau de cultur în ar

momentele eseniale ale culturii noastre abordîndu-le din mai multe unghiuri. Prin
aceste eforturi sper m s ias la iveal diverse faete ale felului nostru de a fi: de la
limbaj la comportament, de la credina noastr religioas la atitudinea moral .
M. B.
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Magyarországi Románok Kutatóintézete
(1993-2003)
Magyarországon számtalan helyen, számos intézetben foglalkoztak és foglalkoznak ún.
kisebbségi kutatásokkal, melyek a nemzeti kisebbségek nélkül, és néha nem is az
érdekükben történnek. Ez a gyakorlat tipikusan paternalista szellemiség nek t nt. A
kisebbségi kutatóknak - a rendszerváltás el tt - nem igen adatott meg, hogy
f foglalkozásként mvelhessék (anyanyelven) szakterületüket. A tudományos kutatás
csak valamilyen kenyérkeres

foglalkozás mellett vállalt "nobile officium" lehetett. A

magyarországi kisebbségi kutató nem feltétlenül tehetségének, felkészültségének,
szorgalmának, elért eredményeinek megfelel és azokból logikailag következ , felfele
ível pályát járt be.

A hazai román értelmiségiek - önszervez dés adta lehet ségeiket kihasználva, saját
nemzetiségük tudományos megismerésében saját maguk is részt kívántak venni maguk hozták létre 1993-ban a Magyarországi Románok Kutatóintézetét. Az addigi
kutatói tevékenység ad hoc jelleg  volt, hiányzott bel le a hatékony tudományos munka
több követelménye, a folyamatosság, rendszeresség, az önálló intézményi keretek, a
kutatások koordinálása, a financiális alap. Az intézet megalakulásának legfontosabb
célja az volt, hogy az elszigetelten végzett kutatások szervezettebbé, átgondoltabbá
tegye és nemzeti kisebbségünk érdekeinek megfelel kutatási prioritásokat állítson fel,
gondoskodjon a kutatási eredmények megjelentetésér l, a kiadványok a románság
körében történ terjesztésér l. A magyarországi román értelmiség egyre inkább saját
tudományos életének megszervezésében látta megvalósíthatónak nemzettudat- és
anyanyelvmeg rz
tudománymvelés
intézményteremt

tevékenységét.
regionális,

etnikai

Amennyiben
dimenziója

elfogadható
is

létezik,

az,

hogy

a

akkor

ennek

az

kezdeményezésnek kétségkívül van létjogosultsága. A hazai

románság mint bármely más nemzeti kisebbség csak intézményesített formában tud
küzdeni a megmaradásért és az asszimiláció ellen. Mindent megtesz azért, hogy saját,
anyanyelv  intézményei legyenek, mert nemzeti identitásának meg rzésére ebben látja
az

egyedüli

esélyt.

Ebben

az intézetben

a

magyarországi román

kutatók

anyanyelvükön m velhetik és m velik szaktudományukat, saját egyediségüket
hangsúlyozhatják, nemzeti önarcképet alkothatnak. Itt formálódhat a kisebbségi román
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értelmiségi elit. Magasan képzett elit nélkül a kulturális örökség meg rzése és
továbbfejlesztése nehezen képzelhet

el. Az azonosságtudathoz ugyanis közös

jöv képre is, közösen vállalt feladatokra is szükség van. Ezek megfogalmazására az
elit hivatott. Er s nemzeti tudatra és a kisebbségi mveltségben való otthonosságra van
szükség. A nemzeti identitás megélése, fenntartása és ápolása nemcsak individuális
jog, hanem feltétlenül kollektív is, hiszen a nemzeti hovatartozást megélni csak társas
formában lehet. A kisebbségi törvény els dleges célja olyan körülmények és
intézményes keretek biztosítása, melyek közepette a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségek hosszú távú fennmaradása lehetséges. Egy közösség, népcsoport addig
életképes, amíg értékeket képes alkotni, s azt a világban fel is tudja mutatni. Egy
intézményi keret addig létjogosult, amíg biztosítani tudja az értékek létrehozásának
keretét, s képes kiépíteni e szellemi értékek cseréjének kereteit. A nemzetiséget, f két
nyelve, kultúrája és az ebben megnyilvánuló etnikai tudata különbözteti meg a vele
együtt él többségi nemzett l. A kultúra fenn tudja tartani a nemzeti élet kereteit, meg
tudja

rizni a kollektív azonosságtudatot, a felbomlott közösségi szolidaritást.

"Nyelvében él a nemzet" - másfél évszázada emlékeztet Széchenyi figyelmeztetése nem csökken

érvénnyel és id szer séggel. Még inkább igaz ez a megállapítás a

kisebbségek nyelvére. A nyelv azonban már régóta többet jelent a sz ken értelmezett
nyelvhasználatnál. A nyelv fogalmába egyre inkább beleértjük az irodalmat, amely az
anyanyelvb l sarjadt ki, a néphagyományt, történelmet. Tehát kultúrájában él, marad
fenn és újul meg a nemzet és a nemzetiség egyaránt. Azért van szükség olyan
kisebbségi kutatóintézetekre, ahol anyanyelvén mvelheti tudományát a kisebbségi
kutató akiben valami kett ség munkál: a szakmai tisztesség és a közösségi küldetés.
Egy kisebbség vitalitása attól függ, hogy mennyire képes elkülönült közösségként
megszervez dni. A kutatók tisztában vannak azzal, hogy kisebbségi sorssal
összefügg

sajátos küldetést is teljesítenek. A kisebbségi helyzettel összefügg en

adódnak sajátos helyzetek is. A kisebbségi szakembernek, kutatónak feladata a
tudomány mvelése mellett annak népszer sítése, a források feltárása, különböz
csatornákon való közvetítése, visszaforgatása a gyakorlatba, nem utolsó sorban
megismertetése a többségi társadalommal. A hazai románok történetében e
tudományos intézet létrehozása mérföldk nek tekinthet .
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A Magyarországi Románok Kutatóintézete egyesületi formában mködik. Van egy
f állású kutató-igazgatója, egy félállású kutatója és kilenc küls munkatársa. 1993-1997
közötti periódusban a Mvel dési és Közoktatási Minisztérium Kisebbségi F osztálya
biztosította az éves költségvetést a többi kisebbségi kutatóintézethez hasonlóan. Ez a
költségvetési támogatás minden indoklás nélkül 1998-ban megsz nt, dacára
annak, hogy az intézet éves m ködési költségvetését három kormányhatározat is
garantálja: az 1025/1993. sz., a 2281/1998 (XII.19) ill. a 2023/2002.(II.1.). Az utóbbi
határozat 6. pontja így hangzik: "A magyar kormány biztosítsa a Magyarországi
Románok

Kutatóintézete

folyamatos

mködéséhez

szükséges

költségvetési

forrásokat." Az intézet pályázatok útján szerez anyagi forrásokat a kutatásokra, a
kulturális és tudományos rendezvényeire, konferenciákon való részvételre, publikációk
megjelentetésére. Az intézet, tíz éves fennállása óta, pályázati támogatást kapott az: IM
és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Intervenciós keretéb l, az OM Kisebbségi
F osztályától, a NEKÖM Nemzeti és Kisebbségi F osztályától, a Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól, a Soros Alapítványtól és a Teleki
Alapítványtól. A támogatás terén komoly állami feladatok maradtak még az utóbbi évek
többcsatornás finanszírozási mechanizmusok kialakulása után is. A magyarországi
kisebbségkutató intézeteket olyan anyagi helyzetbe kellene hozni, hogy több f állású
kutatóhelyet tudjanak biztosítani, mert stabil kutatógárdával lehet nagyobb projektekbe
belekezdeni és színvonalas eredményeket elérni.

Az Intézet célja: A Magyarországon él

román nemzetiség sokoldalú vizsgálata,

problémáinak tudományos módszerekkel való feltárása, elemzése és e területen
keresztül integrálása a tudomány és a kultúra különböz

szféráiba. A hazai román

nemzetiség tudományos és kulturális értékeit és eredményeit bemutató mvek
megjelentetése.

Az Intézetnek három szekciója van:
1. Történeti
2. Nyelvészeti - irodalmi
3. Néprajzi
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F bb kutatási területek:
- Történelem - M vel déstörténet - Helytörténet
(Sajtó, egyház, oktatás és iskolatörténet)
- Nyelvészet - Irodalomtudomány - Filológia
(Anyanyelv, kétnyelv ség, dialektológia, szociolingvisztika)
- Néprajz - Folklór - Népi kultúra
- Demográfia - Szociográfia - Statisztika
- Interetnikus kutatások
- Nemzetiségi identitás - nemzetiségi tudat

F bb kutatási témák (1993-2002):

- A magyarországi román népoktatás története 1945-ig
- A Magyarországi románok intézményrendszere a két világháború közötti id szakban
- Görögök és macedorománok Magyarországon
- A Gozsdu Alapítvány története
- Sziegeszku József kormánybiztos tevékenysége dokumentumok tükrében
- A magyarországi román egyházak (ortodox és görög katolikus)
története a XVIII.sz.-tól - 1945-ig
- Körösvidéki románok története
- Etnikus jegyek a magyarországi románok tárgyi kultúrájában
- Román kultúra Pest-Budán a XIX.században
- A magyarországi románok kronológiája (1900-2000)
- A magyarországi románok hiedelemvilága
- A magyarországi románok ruházkodása, öltözete
- Temetkezési szokások a magyarországi románoknál
- Az álmok jelentése és szimbólumrendszere
- A népzene és néptánc szerepe a magyarországi románok hagyományaiban
- A téli ünnepkör szokásai és népköltészete
- A magyarországi románok gyermekfolklórja
- Népi id jóslás a magyarországi románok hagyományaiban
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- A népköltészet narrativ szerkezeteinek kutatása a dél-kelet magyarországi etnikai
csoportoknál
- A magyarországi kétnyelv  közösségek népköltészeti elbeszélése
- A magyarországi román közmondások esztétikai elemzése
- Kortárs román próza - irodalomtörténeti és elméleti kutatás
- A magyarországi román irodalom
- A kisebbségi kérdés Ady Endre novellisztikájában
- Nemzetiségi relációk Rebreanu regényeiben
- Szociolingvisztikai és dialektológiai kutatások a magyarországi románoknál
- Névtörténeti kutatások
- A magyarországi románok ragadványnevei
- Kétnyelv ség a magyarországi románoknál
- Kódváltás a magyarországi románok nyelvhasználatában
- Földrajzi nevek variabilitása a román nyelv  interjúkban
- Rétegz dési és mobilitási vizsgálatok a magyarországi románok körében
- Román-magyar együttélés az Osztrák-Magyar Monarchiában
- Mocsáry kollégium története és dokumentációja
- Interetnikus kapcsolatok Kétegyházán és Eleken

A tudományos munka fontosabb eredményei, kiadványok:
Az intézet megalakulása óta, kutatásai révén, meghatározó jelleggel járult hozzá ahhoz,
hogy az ezredfordulón minél mélyebb és részletesebb kép tárul elénk a magyarországi
románok

kultúrájáról,

nyelvér l,

történelmér l,

vallásáról,

hagyományairól,

sajátosságairól. Az intézetben egy évtizede folyó kutatások alapján nem csupán a múlt
megértéséhez jutunk közelebb, hanem a jöv re is értelmezhet

dolgokra is. A

tudományos munka eredményességének egyik fokmér je a publikációk száma és
min sége, a másik pedig a szakmai visszhang. Ebb l a szempontból az intézet hazai
és romániai viszonylatban is nagyon jó eredményeket tud felmutatni. Az intézet
publikációi eljutnak több külföldi egyetemre, múzeumba, akadémiai intézetekbe, stb.
Számos romániai szaklapban nagyon sok elismer

recenzió jelent az intézet

kiadványairól. Tudományos eredményei révén az intézet elismerést vívott ki magának
és tekintélyt szerezett a romániai tudományos életben: számos kutatómhellyel,

23

egyetemi tanszékkel, múzeummal alakítottunk ki szoros szakmai kapcsolatot. Az
intézet eddigi publikációi:

- SIMPOZION 1-11.kötet
(Az intézet által évenként szervezett konferenciák anyaga)

- IZVORUL. Néprajzi periodika
(Évenként 1-2.szám jelenik meg)
- LUMINA. Mvel déstörténeti periodika
(Évenként 1-2.szám jelenik meg)

- CHITIGHAZ. Pagini istorico-culturale
(KÉTEGYHÁZA. Kultúrtörténeti fejezetek)
Bp, 1993

- Maria Berényi: Românii din Ungaria de azi în presa român

din

Transilvania i

Ungaria
secolului al XIX-lea (1821-1918)
(A mai magyarországi románok a XIX.sz-i erdélyi és magyarországi román sajtóban.
(1821-1918) Dokumentumok)
Giula, 1994

- Emilia Martin Nagy: Date etnografice despre românii din Ungaria
(Néprazi adatok a magyarországi románokról)
Giula, 1995



- B TANIA. Pagini istorico-culturale
(Battonya. Kúltúrténeti fejezetek)
Bp, 1995
- Maria Berényi: Istoria Fundaiei Gojdu/ A Gozsdu Alapítvány története (1870-1952),
Bp, 1995
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- Elena Csobai: Istoricul românilor din Ungaria de azi
(A mai magyarországi románok története)
Giula, 1996
- ANNALES '96. Kétnyelv  tanulmánykötet
Giula, 1997

- BIBLIOGRAFIE
(Az intézet munkatársainak személyes bibliográfiája)
Giula, 1998

- Elena Csobai-Emilia Martin: Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, (A
Magyarországi Ortodox Egyház kincsei)
Giula, 1999

- MICHERECHI. Pagini istorico-culturale
(Méhkerék. Kúltúrtöténeti fejezetek)
Giula, 2000

- Maria Berényi, Cultur româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea (Román kultúra
Budapesten a XIX. században)
Giula, 2000
- ANNALES 2000. Kétnyelv  tanulmánykötet
Giula, 2001

- Borbély Anna, Nyelvcsere, Budapest, 2001
- Maria Berényi, Viaa i activitatea lui Emanuil Gojdu (1802-1870) (Emanuil Gojdu
élete és tevékenysége 1802-1870)
Giula, 2002
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- Emilia Martin, S rb tori calendaristice ale românilor din Ungaria (A magyarországi
románok naptári ünnepei)
Giula, 2003

Szimpóziumok
Intézetünk fontos szerepet szánt, és a jöv ben is kíván szentelni a tudományos
konferenciák

szervezésének.

Az

intézet

évenként

megrendezett

nemzetközi

tudományos szimpóziumai (2002 novemberében lett megrendezve a XII.) a
magyarországi románság legjelent sebb kulturális eseményei, egyben a hazai román
értelmiség fórumai. Ezek a tanácskozások lehet séget biztosítanak az intézet
munkatársainak kutatási eredményeik bemutatására. Az el adások különböz
felmérésekre, területi illetve levéltári anyaggy jtésre épül kutatásokról számolnak be.
A szimpóziumokra meghívást kapnak a hazai pedagógusok és értelmiségiek, hazai és
romániai szakemberek. A meghívottaknak lehet ségük nyílik megismerkedni a
magyarországi románság történelmének, néprajzának, nyelvészetének legfrissebb
kutatási eredményeivel. Fontosnak tartjuk az el adások nyomtatását, hisz az eddigi
kötetek is nagy segítséget nyújtottak a román pedagógusoknak a kisebbségi
népismeret, történelem és kulturális hagyományok oktatásában. E kiadványok a
magyar és a romániai tudományos életben is hasznos segédanyagok azoknak, akik a
magyarországi románokkal kapcsolatosan folytatnak kutatásokat.

Nemzetközi kapcsolatok
Az intézet tudományos és publikációs tevékenységét külföldön is figyelemmel kísérik.
Ausztriából, Angliából, Görögországból, Franciaországból és Németországból több
egyetemi tanszék és könyvtár igényelt a megjelent köteteinkb l. Számos romániai
kutatóval kiváló munkakapcsolatunk van. Ennek köszönhet en az intézet által rendezett
szimpóziumokon több ismert román szakember tartott el adást: Acad. Cornelia Bodea,



Maria Marin, Narcisa tiuc (Bukarest), Nicolae Boc an, Victoria Moldovan, Liana Pop,





Ileana Mure anu (Kolozsvár), Constantin M lina , Aurel Chiriac (Nagyvárad), Elena
Rodica Colta, Eugen Glück (Arad), Cornel Munteanu (Nagybánya), Viorica Goicu, Otilia





Hede an (Temesvár), Cornel Sigmirean, Grigore Ploie teanu, Vasile Dobrescu, Corina
Teodor, Nicoleta S lcudeanu (Marosvásárhely). Az intézet munkatársai is tartottak
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el adásokat különböz

román egyetemek és akadémiai intézetek által szervezett

konferenciákon. Néhány román történész és etnográfus bekapcsolódott az intézet
kutatási projektjeibe.

Néprajzi-történeti-nyelvészeti nyári táborok
Intézetünk a Magyarországi Románok Kulturális Szövetségével és a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatóságával közösen évenként rendezte ezeket a táborokat. Ezeken
részt vettek az intézet munkatársai, gimnáziumi és f iskolai hallgatók, hazai és romániai
történészek, etnográfusok, múzeológusok, nyelvészek. Itt történeti-néprajzi-nyelvészeti
gy jtés folyt a románok által lakta településeken. A dokumentumok, hangkazetták az
intézet adattárába kerülnek, és más kutatók számára is hozzáférhet ek. Fontosak ezek
a táborok, mert a leletment funkciójukon kívül a kutatók és fiatalok számára indentitás
er sit jellegük van.

Tudománynépszer sit és oktatási segédanyagok publikálása
Kutatóintézetünk célja, hogy a románok által lakott településekr l köteteket jelentessen
meg. Eddig három kötet látott napvilágot: Kétegyháza (1993), Battonya (1995) és
Méhkerék (2000). A tervezett negyedik kötet a gyulai románok múltját

és jelenét

mutatja be. (Terveink szerint 2004-ben tudjuk megjelentetni.) Ezeket a kiadványokat
Magyarország román nyelvet is oktató iskoláiba és a különböz településeken mköd
román kulturális egyesületekhez juttatjuk. A Kétegyházáról, Battonyáról és Méhkerékr l
szóló kötetek iránt nagy volt az érdekl dés, a visszajelzésekb l kiderült, hogy a kötetek
hasznos segédanyagok a népismereti-kisebbségismereti órákon. A könyvek stílusa és
szerkezete miatt az általános iskolákban és a román gimnáziumban éppúgy
használhatók. A kötetek identitás er sít jellege abban áll, hogy a Magyarországon él
románok saját nyelvükön olvashatják ezen települések helytörténetét, az ott él
románok szokásait, kultúráját és az általuk beszélt román nyelvváltozat fontosabb
vonásait. Ezáltal a nagy közönség számára is elérhet vé válik annak a gazdag
ismeretanyagnak egy fontos része, amely itthoni és romániai levéltárakban található,
vagy pedig még feldolgozásra vár. A kötetekben összegy jtött és ily módon
hozzáférhet

adathalmaz a magyarországi románok sajátos kultúrája iránti pozitív

attit döt válthatja ki, mely az identitás meg rzését segíti el . Intézetünk évente rendez
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"Népismereti-kisebbségismereti" vetélked t a hazai román iskolák fels

tagozatos

tanulói részére.

Népismereti-kisebbségismereti tanári kézikönyvek, segédanyagok megírása
A Magyarországi Románok Kutatóintézete egyben olyan háttérintézmény, amely
támogatja a magyarországi román oktatást. A kisebbségi törvény 45.szakaszának 3.
bekezdése

úgy

szól,

hogy

a

kisebbségeknek

létrehozott

oktatási,

nevelési

intézményekben biztosítani kell a kisebbségi népismeret, a kisebbségek és az
anyaországok

történetének

tanítását,

kulturális

értékeinek,

hagyományainak

megismerését. A hazai kisebbségi iskolákban most nyílik lehet ség arra, hogy
Népismereti-kisebbségismereti c. tárgykör keretén belül oktassák a hazai kisebbségek
történelmét, néprajzát, hagyományait, irodalmát stb. Ehhez a tananyaghoz tanári
kézikönyvek, tankönyvek, dokumentumgy jtemények, szöveggy jtemények kellenek. A
kutatóintézet munkatársai vállalkoznak arra, hogy pedagógusokkal közösen megírják,
megszerkesztik ezeket. Mivel a hazai kisebbségi fels oktatásban nem készítették föl a
pedagógusokat ezen tantárgykör tanítására, különböz

továbbképzésekre van

szükség. A továbbképzési programnak tartalmaznia kell a magyarországi román
nemzetiség

történetét,

mvel déstörténetét,

néprajzát,

mvészetét,

irodalmát,

társadalmi viszonyait, nyelvi állapotát stb. felölel témaköröket. A hazai román kutatók
vállalkoznak arra, hogy el adásokon bemutassák a legújabb kutatási eredményeket, a
pedagógusok részére olyan szakirodalmat javasolnak amelyik a "Népismeretkisebbségismeret" c. tantárgy oktatásához megfelel alapismereteket ad.
*
A Magyarországi Románok Kutatóintézete 1993-ban Kétegyházán Iosif Ioan
Ardelean, míg 1994-ben Gyulán Moise Nicoar emlékére tartotta meg tudományos
szimpóziumát. Az utóbbinak a Magyarországi Románok Szövetségével közösen
szobrot állított fel. 1998. május 30-án emléktáblavatást és tudományos emlékülést
szervezett a gyulai román származású Gheorghe Pomu tiszteletére, aki az 1848-49es szabadságharc honvédszázadosa, majd az amerikai polgárháború tábornoka lett.
Pomu katonai sikereinek elismeréseképpen, kés bb az USA szentpétervári f konzulja
volt 12 évig. Az intézet a kutatások mellett, céljának és feladatának tekinti a
magyarországi románok identitásának meg rzését is. Ezért emléket akar állítani több
magyarországi román személyiségnek, akik tevékenységükkel, munkásságukkal
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hozzájárultak

a

magyarországi

románság

történelmének

és

kultúrájának

gazdagításához.

A Magyarországi Románok Kutatóintézete gyakorlatilag az egyetlen intézményes
kerete a hazai románság-kutatásnak. Az intézet gondozásában megjelent publikációk önálló kötetek, évkönyvek, folyóiratok, szimpóziumok - jelzik annak a mhelymunkának
az eredményeit, amelyek nélkül a magyarországi románság kultúráját megismerni
akarók nehezen tájékozódnának. Tevékenységével az intézet jelent s mértékben járul
hozzá a kisebbségi önismeret és identitástudat fejlesztéséhez, az anyanyelv
meg rzéséhez, a hazai román értelmiség formálódásához, a többség és kisebbség
közötti dialógus kibontakozásához.
B. M.
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RESEARCH INSTITUTE OF THE ROMANIANS IN HUNGARY
(1993-2OO3)

In Hungary the so-called minority research has been and is being carried out in
several places, but often without the ethnic minorities and not in the interest of them.
This seems typically paternalistic in mentality. Before the change of regime minority
researchers did not have the opportunity to study their fields as their principal
occupation. Scientific research could only have been a kind of “nobile officium”
besides their full-time job. Minority researchers in Hungary could not necessarily “rise
to the top” adequate to their talent, skills, diligence and achievements.

The Research Institute of the Romanians in Hungary was established by the
Romanian intellectuals in Hungary – taking the advantage of their self-organizations as they wanted to take part in getting to know their own minority themselves. Earlier
their scientific work had been ad hoc-like – several requirements of efficient scholarly
work were missing, e.g. continuity, regularity, the independent institutional
framework, the co-ordination of research work, and the financial funds. The most
important aim of the establishment of the Institute was to make the research work
carried out in isolation more organized and well-considered, to set up priorities
suitable for the interests of our ethnic minority, to take charge of the publication of the
achievements, and to distribute the publications among the Romanians. The
Romanian intellectuals increasingly think that the preservation of their national
consciousness and their mother tongue is only realizable by organizing their own
cultural life. If we accept that scholarship also has regional and ethnic dimensions,
then there is no doubt that this initiative has a raison d’etre, too. The Romanians in

30

Hungary – just like any other minorities - can only fight for their survival and against
assimilation on an institutional basis. They will do their best to have their own native
institutions, because this is the only chance for them to preserve their national
identity. In this Institute the Romanian researchers in Hungary are able to do their
work in their mother tongue, they are able to emphasize their individuality, and may
create a national self-portrait. This is the place where the minority Romanian
intelligentsia may be formed. Without a highly qualified intelligentsia the preservation
and improvement of the cultural heritage is unthinkable as the sense of identity
requires a common picture of the future and tasks undertaken collectively. The
intelligentsia is destined for drawing up these. Experiencing, preserving and fostering
national identity is not only an individual right but also a collective one since national
affiliation may only be experienced in the social form. The main aim of the Minority
Act is to provide for circumstances and institutional framework in which the long-term
survival of the ethnic minorities in Hungary is possible. A community, an ethnic group
is viable until it is able to create values and is able to show these values to the world.
The institutional framework has a raison d’etre until it is able to provide for the
framework for creating values and able to build up the framework of changing
intellectual values. An ethnic minority may be mainly distinguished from the majority
nation by its language, culture and ethnic consciousness. Culture is able to maintain
the framework of nationhood, and is also able to preserve collective identity and
disintegrated solidarity within the community. “A nation lives in its mother tongue” –
as Széchenyi put it one and a half centuries ago. The validity and topicality of his
warning have not decreased since then. His statement is even more true in the case
of the minorities’ mother tongue. The notion of language means more then the use
of language in the narrow sense. Literature – that has sprung from the language -,
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popular tradition and history are more and more implied in the notion of language. So
nations and minorities alike live, survive and revive in their culture. That is why there
is a need for minority research institutes where minority researchers – who are
motivated by a kind of duality: professional honesty and communal calling - may
work in their mother tongue. The vitality of a minority depends on to what extent the
minority is capable of organizing itself as an independent community. The
researchers are aware of the fact that they are fulfilling a special calling in connection
with minority life. Special situations may arise from minority status. The task of
minority experts or researchers - besides studying their fields – is the popularization
of their work, the exploration of the sources and the transmission of them via different
channels, and acquainting the majority society with their work. The establishment of
this Institute may be considered a milestone in the history of the Romanians in
Hungary.

The Research Institute of the Romanians is Hungary operates as an association. It
employs a full-time researcher-director, a part-time researcher and nine outside
contributors. During the period between 1993-1997 the Institute’s annual budget –
similarly to the other minority research institutes - was provided by the Major
Department of Minorities of the Ministry of Education. In 1998 this public financing
ceased without offering any explanation in spite of the fact that the annual
budget of the Institute is guaranteed by three government measures:
1025/1993., 2281/1998 (XII.19), and 2023/2002 (II.1.). The 6th article of the latter
rules that: “ The Hungarian Government is expected to secure the necessary
budgetary sources for the continuous operation of the Research Institute of the
Romanians in Hungary.” The Institute obtains money for research work, cultural and
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academic programmes, conferences, publications through applications. The Institute
got support from the intervention funds of the Ministry of Youth, from the Major
Department of Minorities of the Ministry of Education, from the Major Department of
Nationalities and Minorities of the Ministry of National Cultural Heritage, and from the
Public Foundation for the National and Ethnic Minorities in Hungary. However, there
is still a lot to do in the field of governmental support despite the development of a
multi-chanelled support mechanism in the last few years. Minority research institutes
should be given more support in order that they would be able to create more fulltime jobs, because only a stable research team can start

greater projects and

achieve results of high standard.

The aim of the Institution is the all-round examination of the Romanian minority in
Hungary, the exploration and the analysis of its problems with scholarly methods, and
– through doing this - its integration into the different spheres of scholarship and
culture, and the publication of works representing the values and achievements of
the Romanian minority in Hungary.

The Institute has three sections:
1. Historical
2. Linguistic- Literary
3. Ethnographic

The main fields of research:
-

History – Cultural history – Local history
(The press, the Church, the history of education and schools)
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-

Linguistics – Literary Studies – Philology
(Mother tongue, bilingualism, dialectology, sociolinguistics)

-

Ethnography – Folklore – Popular culture

-

Demography – Sociography – Statistics

-

Inter-ethnic research

-

The identity of ethnic minorities – the consciousness of ethnic minorities

The main themes of research (1993-2002) :
-

The history of the Romanian public elementary education in Hungary until 1945

-

The institution system of the Romanians in Hungary during the period between
the two World Wars

-

The history of the Greeks and the Macedo-Romanians in Hungary

-

The History of the Gozsdu Foundation

-

The work of government commissioner József Sziegeszku in the light of
documents

-

The history of the Romanian Churches in Hungary (Orthodox and Greek Catholic)
from the 18th century to 1945

-

The history of the Romanians in the Körös region

-

Ethnic features in the material culture of the Romanians in Hungary

-

Romanian culture in Pest-Buda in the 19th century

-

The chronology of the Romanians in Hungary

-

The popular beliefs of the Romanians in Hungary

-

Clothing and garments of the Romanians in Hungary

-

Burial customs of the Romanians in Hungary

-

The meaning and symbol system of dreams
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-

The role of folk music and folk dance in the traditions of the Romanians in
Hungary

-

Customs and folk-poetry in the winter feasts

-

Children folklore of the Romanians in Hungary

-

Popular weather foretelling in the traditions of the Romanians in Hungary

-

A research into the narrative structures of the folk-poetry of the ethnic minorities in
south-east Hungary

-

Folk-poetic narration in the bilingual communities in Hungary

-

An aesthetic analysis of the proverbs of the Romanians in Hungary

-

Contemporary Romanian prose – a literary historical and literary theoretical
research

-

The Romanian literature in Hungary

-

The nationality question in Endre Ady’s short stories

-

Nationality relations in Rebreanu’s novels

-

A research into sociolinguistics and dialectology among the Romanians in
Hungary

-

A research into the history of names

-

The nicknames of the Romanians in Hungary

-

Bilingualism among the Romanians in Hungary

-

Code-switching in the use of language among the Romanians in Hungary

-

Variability of geographical names in interviews in Romanian

-

A stratificational and mobilisational research among the Romanians in Hungary

-

Romanian- Hungarian coexistence in the Austro-Hungarian Monarchy

-

The history and documentation of the Mocsáry College

-

Inter-ethnic connections in Kétegyháza and Elek
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The most important achievements of research work, publications:
Since its establishment - through its research work - the Institution has considerably
contributed to unfolding a deeper and more detailed picture of the culture, language,
history, religion, traditions, and characteristic features of the Romanians in Hungary
at the turn of the millennium. On the basis of the research work having been carried
out for a decade in the Institution we may come closer not only to the understanding
of the past but also the future. One of the measurements of the effectiveness of
research work is the number and the quality of the publications, the other is the
response of the profession. From this point of view the Institution has achieved much
both in Hungarian and in Romanian relations. The publications of the Institute get
through to foreign universities, museums, institutes of academies, etc. Several
Romanian scholarly journals have published reviews of appreciation about the
publications of the Institute. Through its scholarly achievements the Institution have
reached appreciation and prestige in the Romanian cultural life – it has close
professional contacts with several research workshops, university departments, and
museums. The publications of the Institute up till now:

-

SIMPOZION Volumes 1-11.
(The documents of the annual conferences organized by the Institute)

-

IZVORUL

An ethnographic periodical

(1-2 issues are published a year)
-

LUMINA

A periodical of cultural history

(1-2 issues are published a year)
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-

CHITIGHAZ. Pagini istorico-culturale
(Kétegyháza. Chapters of cultural history)
Bp, 1993

-

Maria Berényi: Romanii din Ungaria de azi in presa romana din Transilvania si
Ungaria secolului al XIX-lea (1821-1918)
(The Romanians in Hungary in the Romanian press in Transylvania and Hungary
in the 19th century (1821-1918) – Documents)
Gyula, 1994

-

Emilia Martin Nagy: Date etnografice despre romanii dinUngaria
(Ethnographic data on the Romanians in Hungary)
Gyula, 1995

-

BATANIA. Pagini istorico-culturale
(Battonya. Chapters of cultural history)
Bp, 1995

-

Maria Berényi: Istoria Fundatei Gojdu/ The history of the Gozsdu Foundation
(1871-1952)
Bp, 1995

-

Elena Csobai: Istoricul romanilor din Ungaria de azi
(The history of present-day Romanians in Hungary)
Gyula, 1996

-

ANNALES’96 A volume of bilingual studies
Gyula, 1997

-

BIBLIOGRAFIE
(Personal bibliographies of the Institute’s research workers)
Gyula, 1998
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-

Elena Csobai – Emilia Martin: Vestigiile Bisericii Ortodoxe Íromane din Ungaria
(The treasures of the Hungarian Orthodox Church)
Gyula, 1999

-

MICHERECHI. Pagani istorico-culturale
(Méhkerék. Chapters of cultural history)
Gyula, 2000

-

Maria Berényi: Cultura romaneasca la Budapesta in secolul al XIX-lea
(Romanian Culture in Budapest in the 19th century)
Gyula,2000

-

ANNALES 2000. A volume of bilingual studies
Gyula, 2001

-

Borbély Anna: Nyelvcsere
(Language change)
Bp, 2001

-

Maria Berényi: Viata si activitatea lui Emanuil Gojdu (1802-1870)
(Emanuil Gojdu’s life and work 1802-1870)
Gyula, 2002

-

Emilia Martin: Sarbatori calendaristice ale romanilor din Ungaria
(The calendar feasts of the Romanians in Hungary)
Gyula, 2003

Symposiums
Our Institution has devoted and will devote an important part to organizing
conferences. The annual international scholarly symposiums of the Institute (the XII.
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was organized in the November 2002) are the most important cultural events of the
Romanians in Hungary and at the same time the forums of the Romanian
intelligentsia in Hungary. These meetings provide opportunity for the Institute’s
research workers to present the achievements of their research work. The lectures
give an account of research work based on different surveys, regional and archival
collection of material. Teachers and intellectuals in Hungary, Hungarian and
Romanian experts are invited to the symposiums. They have the chance to get to
know the most recent research achievements of the history, ethnography, and
linguistics of the Romanians in Hungary. It is important to publish the material of the
lectures as the volumes that have been published so far give much help to the
Romanian teachers in teaching the minority studies, history and cultural traditions.
These publications are useful supplementary materials in the Hungarian and
Romanian cultural life for those who are carrying out research in connection with the
Romanians in Hungary.

Ethnographic-historical- linguistic summer camps
These camps are annually organized by our Institute together with the Cultural
Association of the Romanians in Hungary and the Board of Directors of Békés
County’s Museums. The participants are the research workers of the Institute,
secondary school students and undergraduates, Hungarian and Romanian
historians, ethnographers, museologists and linguists. Historical-ethnographiclinguistic collection of material was carried out in the settlements populated by
Romanians. The documents and audio cassettes are put into the data bank of the
Institute and are available for other research workers. The importance of these

39

camps lies in their finds-saving and identity-strengthening function for the
researchers and the youth.

The publication of scholarship- popularizing and educational supplementary
material
The aim of our Institution is to publish volumes on settlements populated by
Romanians. So far three volumes have been published: Kétegyháza (1993),
Battonya (1995) and Méhkerék (2000). The scheduled fourth volume will show the
past and the present of the Romanians in Gyula (according to our plans it will be
published in 2004). These publications are sent over to Hungarian schools teaching
the Romanian language and to Romanian cultural societies operating in the different
settlements. The volumes on Kétegyháza, Battonya and Méhkerék were very much
in the public eye, and responses show that the volumes are useful supplementary
materials in the lessons dealing with ethnographic and minority studies. The style and
the structure of the books make it possible to use them both in primary schools and in
the Romanian secondary grammar school. The identity-strengthening feature of the
books lies in the fact that the Romanians in Hungary may read about the local
history, the traditions, and the culture of the people living in these settlements, and
the characteristics of the Romanian dialect spoken by the population of the
settlements in their mother tongue. Hereby, an important part of the rich factual
knowledge that can be found Hungarian and Romanian archives or is waiting for
processing will be available for the public. The mass of facts gathered and available
in the volumes may evoke a positive attitude towards the peculiar culture of the
Romanians in Hungary, which promotes preserving identity. Our Institution annually
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organizes a contest dealing with ethnographic and minority studies for senior section
students of the Romanian schools in Hungary.

The writing of teacher’s books and teaching materials dealing with
ethnographic and minority studies
The Research Institute of the Romanians in Hungary is also a background institution
that supports Romanian education in Hungary. Under par. 3 Sec. 45 of the Minority
Act

minority ethnography and getting to know the values, the traditions and the

history of the minorities and the mother-country are expected to be secured. It is only
now that minority schools in Hungary have the opportunity to teach the minorities’
history, ethnography, traditions, and literature, etc. in the course of a subject dealing
with ethnographic and minority studies. This subject requires teacher’s books,
textbooks, collections of documents and texts. The fellow workers of the Institute
together with teachers are prepared to take on writing and compiling them. As the
teachers in minority higher education in Hungary were not prepared to teach this
subject there is a need for different in-service trainings. The programme of the
trainings should contain themes including the history, the cultural history, the
ethnography, the art, the literature, the social conditions and the linguistic status of
the Romanians in Hungary. The Romanian researchers in Hungary are prepared to
take on presenting the most recent research achievements in their lectures and
proposing specialized literature for the teachers, which gives them suitable basic
knowledge to teach ethnographic and minority studies.

The Research Institute of the Romanians in Hungary held its scholarly symposium in
1993 in Kétegyháza to the memory of Iosif Ioan Ardelean, and in 1994 in Gyula to
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the memory of Moise Nicoara. For the latter a statue was raised together with the
Association of the

Romanians in Hungary. On 30th May 1998 a dedication of

memorial plaque and a commemorative scholarly meeting was held in honour of
Gheorghe Pomut of Romanian birth, who was a captain in the Hungarian army
during the War of Independence in 1848-49, and later became a general during the
American Civil War. In recognition of Pomut’s military achievements later he was the
consul general of the USA in St. Petersburg for 12 years. Besides research work the
Institution considers its aim and task the identity preservation of the Romanians in
Hungary. That is why they want to raise a monument to the memory of several
Romanians in Hungary who - through their lives and work - contributed to the
enrichment of the history and culture of the Romanians in Hungary. The Research
Institute of the Romanians in Hungary is practically the only institutional framework in
the field of research work among the Romanians in Hungary. The publications edited
by the Institute – their own volumes, annals, journals, symposiums – indicate the
achievements of a workshop without which it would be difficult to get information
about the culture of the Romanians in Hungary. Through its activity the Institution
considerably contributes to the improvement of minority consciousness and sense of
identity, the preservation of the mother tongue, the formation of the Romanian
intelligentsia in Hungary, and to the development of dialogue between the majority
and the minority.
Maria Berényi
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Activitatea şi funcŃionarea Institutului
Un cerc al cercet torilor tiin ifici
„Pentru cultura româneasc din Ungaria”
S pt mîna trecut la sediul Uniunii Românilor din Ungaria a fost convocat o

semnificativ edin , la care a participat un însemnat num r de intelectuali români
din patria noastr . Scopul propriu-zis al acestei reuniuni a fost dezbaterea unui plan
schiat de Maria Berényi, document de lucru avînd ca titlu „proiect cu privire la
înfiinarea unui grup al cercet torilor tiinifici.”

Fiind vorba de o iniiativ aprobat deja de Prezidiul U.R.U., la recenta edin
constituant s-a discutat o gam larg a sarcinilor, vizînd o concentrare a tuturor

forelor spirituale din toate domeniile de cercetare tiinific a etniei noastre,
necesitatea coordon rii acestor activit i, asigurarea fondurilor necesare pentru


publicaii de specialitate i finanarea în mod cuvenit a tuturor cercet rilor i

cercet torilor. Dar au fost dezb tute i alte detalii cu privire la cadrul în care aceste

activit i urmeaz s fie sprijinite de Uniune i alte instituii de specialitate, respectiv
de unele fundaii.

Pe parcurs, în cadrul unor discuii animate i deschise, unii au pus la îndoial – pe

baza unor experiene proprii – necesitatea înfiin rii oric rei noi „comisii”, din care i

pîn acum am avut chiar destule, ele fiind formale. Alii – numeric mai muli – i-au
exprimat adeziunea fa de proiectul supus dezbaterii, deci optînd pentru formarea
unui colectiv al cercet torilor sub auspiciile nemijlocite ale Uniunii.

„Toat lumea are dreptate” – a declarat în introducere Lucia Borza, i dovedind

necesitatea real a unirii forelor angajîndu-se personal la munc , la sprijin i la
însufleire – stimulent de care avem mare nevoie fiecare în parte.
Schimbul de p reri a durat aproape trei ore, ca la urma urmei s se ajung la un
consens explicativ în primul rînd prin indiscutabilul adev r c de pierdut n-avem ce,
îns de cîtigat avem anse.
Au mai fost formulate apoi cîteva cerine c tre Prezidiu – cîiva dintre membrii



acestuia în frunte cu pre edintele Gheorghe Petru an fiind prezeni la edin . Dintre
sugestii merit s fie menionate: înfiinarea, din bugetul Uniunii, a unei fundaii
pentru finanarea tuturor cercet rilor culturii noastre; formarea unui curatoriu care s
distribuie cu r spundere fondurile pentru cei angajai la munc de cercetare,

publicare i difuzare; redactarea unor directive principiale ale muncii de pe teren,
respectîndu-se priorit ile formulate chiar de Prezidiu, pe baza celor solicitate de
 
speciali ti .a.

Ultimul moment al edinei l-a însemnat formularea unui cerc al cercet torilor
tiinifici, care a luat fiin sub denumirea de „Pentru cultura româneasc din
Ungaria”. Documentul de fondare a fost semnat de 14 intelectuali români, cu
meniunea c pot deveni membrii fondatori toi acei oameni de cultur din ar care,

pîn la data de 3 mai 1991, î i vor prezenta declaraia de aderare la cest cerc.


Deci, porile r mîn deschise înc cîteva s pt mîni, iniiatorii i Prezidiul a teapt


ata area tuturor adepilor i dornicilor de a conlucra cu noul cerc al nostru, al
minorit ii române din Ungaria.
–h–
[Foaia noastr , 12 aprilie 1991, p. 1.]
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Pe marginea unei întruniri
În prim vara acestui an s-a format – în cadrul Uniunii noastre – un cerc al

cercet torilor tiinifici, denumit „Pentru cultura româneasc ”.
Recent a avut loc la sediul Uniunii o întrunire a cercului. Pe ordinea de zi a întîlnirii au
figurat urm toarele teme:

– repartizarea sumei obinute prin concurs de la Fundaia Minorit ilor Naionale i
Etnice din Ungaria,


– preg tirea unei edine tiinifice,
– diverse: constat ri, propuneri, observaii.


Consf tuirea – la care a participat i Gheorghe Petruan, pre edintele U.R.U. – s-a

desf urat într-un climat potrivit pentru discuie. Aproape toi cei prezeni au luat

cuvîntul, i-au exprimat p rerile.
Din informaiile primite – sub forma unor notie – din partea doamnei dr. Maria

Berényi, membr activ a prezidiului, iniiatoarea i îndrum toarea neobosit a

acestui cerc, a reie it c aproape toi membrii cercului s-au angajat la prelucrarea
vreunei teme cu privire la limba, istoricul, folclorul etnicului nostru.
Dintre sugestii, propuneri s amintim cîteva:
Eva Kozma: ar dori s preg teasc un material muzicologic, specific muzicii

române ti din Ungaria.
Lucia Borza a înaintat o propunere cu privire la întocmirea unui vocabular de baz

pentru elevii colilor generale, care ar cuprinde circa 4500–5000 de cuvinte. Tot în

ajutorul cunoa terii limbii, a îmbog irii lexicului ar fi potrivit adunarea într-un volum


a pove tilor din Aletea, culese de Petru Popua i repovestite de dînsa.

Marius Maghiaru s-a angajat la cercetarea istoriei comunit ii române ti din
Budapesta.
Elena Csobai va cerceta istoria românilor din Békéscsaba, accentuînd unele aspecte


privitoare la coala, biserica i asimilaia acestei p turi de oameni.
Dr. Ana Borbély va continua analizele ei lingvistice, prezentîndu-se înc în acest an
cu un studiu socio-lingvistic.
Ana Hoopan bazîndu-se pe teza ei de doctorat, va preg ti un material cu privire la
obiceiurile ceremoniale ale nunii din Cenadul-Unguresc.
Mihaela Bucin bibliotecara din comuna Otlaca-Pust ar dori s prelucreze istoricul
acestui mic s tule, ocupîndu-se cu diferite domenii ale temei.
Emilia Martin se va prezenta cu un material etnografic, ilustrat cu fotografii.

Dr. Gheorghe Sant u va prelucra istoricul comunei Chitighaz, cercetînd în arhivele i


muzeele din Arad, Oradea i Timi oara.
Dr. Maria Berényi va preg ti printre altele un volum de documente pe tema „Istoria
cultural a românilor din Ungaria”.
Alexandru Hoopan s-a angajat la preg tirea cîtorva studii folclorice.

Deci, îmbucur tor, ace ti cercet tori au planuri serioase, ceea ce garanteaz c în
viitor se va lucra la diverse teme.
Nu r mîne decît s sper m c acestea vor fi realizate cu succes, în folosul întregii
noastre naionalit ii.
–j–
[Foaia noastr , 27 septembrie 1991., p. 1.]
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S-a constituit
Comunitatea cercet torilor tiinifici i a creatorilor români din Ungaria
În ziua de 7 februarie, la ora 11 s-au întrunit la sediul Uniunii Românilor din Ungaria

majoritatea membrilor cercului tiinific înfiinat în anul trecut. Dup o activitate

interesant i cu spor din anul trecut (s ne amintim de simpozionul din toamna lui
’92), membrii s-au întrunit acum din nou pentru a stabili drumul din viitor. Înc de la
bun început s-a convenit ca fostul cerc s se transforme într-o asociaie, într-o form
organizat , ca persoan juridic independent . Ca atare, pe ordinea de zi a întrunirii
au figurat trei teme: discutarea planului de funcionare, dezbaterea planului bugetar
i alegerea conducerii noii organizaii.

Sub conducerea domnului Gheorghe Petruşan, pre edintele Uniunii Românilor din

Ungaria, prezent aici în calitate de membru al cercului tiinific, cei prezeni au
discutat despre statutul de funcionare din viitor. Cei cincisprezece membri fondatori

au convenit ca aceast comunitate de creaie i de cercetare s -i atrag pe toi cei
interesai, sub forma unei comunit i legale, înregistrate, ca form juridic
independent , cu un buget separat. De fapt, dezbaterea planului bugetar înc nu a


fost actual i pe deplin motivat , deoarece înc nu se tie suma exact , cît va fi
bugetul.
În fine, ca ultim punct de pe ordinea de zi a fost aleas , prin vot secret, conducerea.



Pre edinte a Comunit ii cercet torilor tiinifici i a creatorilor români din Ungaria a

devenit în unanimitate dr. Maria Berényi, cei doi vicepre edini fiind dr. Gheorghe

Santău i Emilia Martin Nagy.

Mîna de oameni care constituise în anul trecut cercul cercet torilor se dovedise i

pîn acum activ , plin de iniiative, s-au n scut studii utile i iniiative constructive.
De acum încolo îns , cu documentele „la spate”, ca „persoan juridic ”, cu buget,

plan de activitate i o form organizatoric solid , Comunitatea s-a înt rit. Se poate


spera c în aceste condiii comunitatea de cercet tori i creatori va activa cu i mai

mult însufleire, cu i mai mult spor.
– ni –
Cîteva fragmente din Statutul Comunit ii
Cap. I. DispoziŃii generale


6. Comunitatea cercet torilor tiinifici i a creatorilor români din Ungaria (numit în
cele ce urmeaz Comunitate) este o organizaie-membr a Uniunii Românilor din
Ungaria (Uniune).
7. Comunitatea va funciona ca persoan juridic independent , ca o formaie
organizat în cadrul Uniunii, reprezentant prin Adunarea general sau printr-o alt
persoan îndemnizat de adunarea general .
Cap. II. Scopuri şi sarcini
1. Comunitatea este o organizaie a românilor din Ungaria care s-a înfiinat cu scopul

depunerii de munc artistic , creatoare i de cercetare din domeniul descoperirii,

cercet rii i dezvolt rii tradiiilor istorice, literare, artistice ale românilor din Ungaria,
pentru promovarea acestora în rîndul românilor din Ungaria, pentru realizarea unor


publicaii tiinifice i culturale, într-o form organizat a activit ii de cercetare
tiinific i de creaie.
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2. Comunitatea se ocup în mod evideniat de promovarea activit ii de cercetare i de
creaie, de dezvoltare a acestei activit i în rîndul românilor din Ungaria, prin

publicarea unor lucr ri tiinifice, prin formarea unui climat intelectual mai pretenios,
prin trezirea, în general, a interesului pentru aceast activitate, pentru înt rirea

spiritului de identitate, pentru descoperirea i ambiionarea talentelor tinere.
[NOI, 14 februarie 1992, p. 4.]

Adunarea general a Comunit ii tiin ifice
Înfiinarea unui institut tiinific


Comunitatea cercet torilor i creatorilor români din Ungaria a convocat pe data de 13
februarie a.c. Adunarea general ordinar , care a avut loc la sediul Uniunii Românilor

din Ungaria cu urm toarea ordine de zi (propus , adoptat i în mare parte
respectat ):
1. Instituionalizarea cercet rilor tiin ifice ale Comunit ii noastre;
2. Aprecierea activit ii din anul trecut;
3. Programul de munc i bugetul anului curent;
4. Diverse.
La Adunarea general , din cei 17 membri activi au fost prezeni 15, deci într-un

num r legal i considerabil.

Lucr rile Adun rii generale a Comunit ii cercet rilor i creatorilor români din Ungaria


– organizaie independent , care î i desf oar activitatea multivalent pe lîng
Uniunea Românilor din Ungaria – au fost deschise de dr. Maria Berényi,

pre edintele Comunit ii. Dup o introducere cu caracter de recapitulare a celor mai
marcante etape de transform ri ale comunit ii, cîteva probleme cu caracter financiar
i de apreciere a activit ii, respectiv referiri la obligaiile majore ce ne stau în fa –
unele de urgen , altele de lung durat – doamna Berényi a trecut la subiectul

principal al zilei: instituionalizarea cercet rilor tiinifice ale comunit ii.

Acest subiect a fost supus discuiilor pe baza a dou proiecte redactate în scris i
distribuite – spre studierea – în prealabil tuturor membrilor comunit ii, documente

c rora a fost anexat i un al treilea: o contaminare, o mixtur a celor dou variante
iniiale, text adoptat, prin voin comun , drept proiect de statut al noii instituii
tiinifice.
Datorit faptului c , f r îndoial , s-a dezb tut constituirea unui institut cu o pondere
social-cultural de proporii, neap rat se cuvine s trecem în revist cele mai
semnificative aspecte caracteristice ale „nou-n scutului”.
Iat :

– Denumirea corect a noii unit i este: Institutul cercet torilor tiinifici români din
Ungaria;

– Sediul (provizoriu) al Institutului va fi la Giula, în re edina Uniunii Românilor din
Ungaria;

– Institutul va funciona deocamdat sub egida Comunit ii cercet rilor i creatorilor

români din Ungaria dintr-un buget comun, obinut din subvenii de stat, din donaii i

fonduri cî tigate prin diferite concursuri;

 
– conduc torul i dein torii de funcii ai noului institut vor fi ale i i denumii în funcie
de conducerea comunit ii pe baza unui concurs publicat de conducerea Comunit ii,
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apreciat de un juriu format de speciali ti i, în fine, adoptat prin majoritate de voturi
ale membrilor.

Scopul noii unit i tiinifice este formulat foarte concis în urm toarele trei puncte:
a. Asigurarea continuit  ii  i a cadrului organizat al unor cercet ri eficiente, respectiv
garantarea unui cadru institu ionalizat, acestei munci complexe;
b. coordonarea cercet rilor;
c. asigurarea fondurilor financiare necesare funcion rii.

La capitolul „Sarcini” sînt în irate numeroase obligaii, unele formulate concret, altele
cu caracter general, importante în primul rînd pentru cei angajai la aplicarea lor în
practic .

S mai remarc m faptul c Institutul î i va începe activitatea în trei domenii de



cercet ri tiinifice: istoria minorit ii noastre, studierea limbii materne i culegerea i
cercetarea valorilor etnografice.

Un scurt „capitola ” a fost destinat publicaiilor Institutului, care va avea dreptul la
editarea unor volume independente, respectiv la scoaterea de sub tipar a dou
publicaii de specialitate. (Aici, deschizînd o parantez , s menion m decizia
comunit ii luat prin vot secret – potrivit c reia redactorul revistei „Lumina”
(succesorul revistei „Timpuri”) va fi Elena Csobai, aleas cu 12 voturi pentru, iar ca

redactor al revistei de etnografie i folclor „Izvorul” a fost „reales” doar cu o relativ
majoritate de voturi – în total 7 – Alexandru Ho opan).

Tot în acest cadru Gheorghe Petru an, în calitate de pre edinte al U.R.U., a
asigurat asistena c ambelor publicaii li se va asigura apariia de cîte dou ori pe
an. În privina garant rii fondurilor financiare s-au prezentat (din nou) unele dubii,
deoarece la întrebarea: în bugetul c rui institut vor apare fondurile necesare edit rii?
Înc nu s-a conturat r spunsul exact (ceea ce, pe parcurs, poate pune în pericol

îns i scoaterea de sub tipar a publicaiilor programate).

Proiectul în cauz mai cuprinde i unele referiri la necesitatea unui

„depozit” de material documentar cu privire la istoria românimii din Ungaria i altele.
Un capitol aparte este consacrat, în mod normal, structurii în care va funcia noua


unitate, precum i alegerii dein torilor de funcii care vor conduce Institutul i vor

coordona lucr rile acestuia. Fire te, în acest cadru, decizii definitive nu s-au putut

adopta, pur i simplu pentru incertitudinile vizînd asigurarea bugetului. În consecin ,
s-a recurs la cea mai raional formul posibil : adoptarea unor variante alternative,

ca mai tîrziu, cînd i cu privire la fondurile financiare vor sta la dispoziie date fixe, s
se aleag varianta racordat la posibilit i.
Dintre subiectele care „s-a infiltrat” în mod tradiional pe agenda zilei (adunarea

general a durat peste cinci ore i ceva, f r pauz „oficial ”) multe ar merita s fie

luate în serios i, deci, s se revin asupra lor într-o form chibzuit – ca de pild
asupra modific rii, moderniz rii statutului de funcionare al comunit ii...
În fine, dou chestiuni care pot conta pe un interes mai larg:


La solicitarea energic a pre edintelui, toi membrii comunit ii care au cerut i au
primit bani pentru sprijinirea unor cercet ri particulare sînt rugai s fac o succint

dare de seam – pîn la sfîr itul lui martie – cu privire la rezultatul concret (dac e
terminat lucrarea) sau vizînd stadiul de preg tire în care se afl .

– Pre edintele Uniunii a f cut cunoscut planul potrivit c ruia placa comemorativ
Liviu Rebreanu va fi inaugurat – la Giula – la data de 20 martie a.c., act care va
trebuie s fie precedat de o intensiv propagand de popularizare a personalit ii
remarcabile a literaturii române.
-ah-
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[NOI ,19 februarie 1993, p. 3.]

S-a înfiin at Institutul de cercetare al românilor din Ungaria
Sîmb t , înainte de mas , la 29 mai 1993, la ora 11 s-au întrunit la sediul Uniunii

membrii cercului de cercet tori i creatori români din Ungaria. De ast dat au fost
discutate dosarele de concurs, pentru ocuparea postului de conduc tor al Institutului.

În primele minute ale edinei, Alexandru Ho opan s-a retras din competiie.

Prin urmare a fost discutat numai cererea Mariei Berényi. Dînsa a i fost aleas

drept conduc toare a institutului. În continuare, conducerea cercului i-a dat demisia
i a fost aleas noua conducere. Preedinte a devenit dr. Gheorghe Sant u, cei doi


vicepre edini fiind Elena Csobai i Ana Borbély.

Noua conducere are sarcina s întocmeasc documentele de baz ale Cercului i
ale Institutului conform cerinelor.
[NOI, 4 iunie 1993, p. 4.]

edin a cercului cercet torilor i creatorilor români din Ungaria
Sîmb t , 16 octombrie, a avut loc la sediul Uniunii Românilor din Ungaria o nou

edin a cercului cercet torilor i creatorilor. Discuiile au fost conduse de

pre edintele cercului, dr. Gheorghe Sant u. Din bogata ordine de zi spicuim:

modific ri, îndeosebi simplific ri ale statutului cercului, dar i al regulamentului de

funcionare al institutului nou-creat. Evident, aceste forme de organizare pe care
intelectualitatea noastr le-a considerat necesare, înoat înc „în ape tulburi” dat

fiind caracterul lor de pionierat. S sper m c în curînd edinele organizatorice vor


face loc i unor sesiuni de lucru, cu adev rat tiinifice.


S-a mai discutat de asemenea despre alegerea celor doi vicepre edini – Ana Borbély i


Emilia Martin. S-a ales o comisie de control financiar i s-a atins i „problema

spinoas ” a publicaiilor Izvorul i Lumina, care ar fi preferabil s treac în competena
Institutului, dac se va c dea de acord cu conducerea Editurii.


Cercul tiinific a primit în rîndurile sale un nou membru, care îndepline te toate
condiiile prev zute de statut. Este vorba despre Gyöngyi Mocan, student în ultimul an

la Universitatea din Budapesta, care activeaz i ca reporter la postul de radio în

limba român din Seghedin. Astfel, comunitatea cercet torilor i creatorilor români
din Ungaria cuprinde acum 17 membri.
În centrul dezbaterilor s-a aflat al III-a simpozion al cercului, care va avea loc în zilele de
11-12 decembrie în localitatea Chitighaz. Aceast întrunire cu o tradiie de doi ani se

va lega acum de un moment de suflet pentru chitigh zeni i pentru minoritatea
român din Ungaria: dezvelirea unei pl ci în memoria preotului Ioan Iosif Ardelean,

cel care a alc tuit, la sfîr itul secolului trecut, monografia comunei Chitighaz. Acest
monument de aducere aminte va fi plasat la biserica ortodox din localitate.
Al doilea eveniment va fi amplasarea unei a doua pl ci, pentru cinstirea împlinirii a
dou sute de ani de la înfiinarea înv  mîntului confesional în limba român în


aceast localitate bichi ean , la coala general cu predare în limba român .

La simpozionul tiinific vor fi prezentate nou lucr ri, care vor încerca s scoat la

lumin aspecte mai vechi i mai noi din istoria, folclorul, problemele lingvistice,
documentele naionalit ii române din Ungaria. La simpozion vor fi invitai nominal

toate acele personalit i, care se ocup de viaa trecut , prezent i viitoare a
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minorit ii noastre. Va fi o întîlnire inedit în mediul rural al Chitighazului, deoarece


activitatea cercului s-a desf urat cu prec dere în ora ul Giula.
În continuare, cercul s-a ocupat de împ rirea cît mai raional a bugetului de care


cercul i institutul au reu it s dispun .

Profesorul Mihai Cosma, de la catedra de limba i literatura român din Seghedin a

f cut interesanta i necesara propunere, ca membrii cercului s se adune în viitorul
apropiat pentru a discuta problema noii ortografii adoptate de Academia Român ,

precum i alte neclarit i legate de denumirile diverselor instituii, organisme etc. în
limba român .
Rezultatele primelor dou simpozioane, lucr rile citite cu aceste ocazii, au fost
reunite în dou caiete cu numele Symposion, dintre care primul a ap rut, iar cel de-al
doilea se afl sub tipar.
M.B.
[NOI, 1993, 22 octombrie, p.15.]

În centrul dezbaterilor – limba român
Cu îndrept it satisfacie s-a întrunit în sîmb ta trecut , la 20 noiembrie, o mîn de

intelectuali preocupai de problemele care se leag de folosirea, modificarea i
tendinele actuale ale limbii române. Convocat de dr. Maria Berényi, ca o iniiativ a
Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, consf tuirea pe tema „Probleme
actuale ale limbii noastre” i-a mobilizat pe toi participanii invitai: reprezentani ai

înv  mîntului superior, ai instituiilor de cercetare i metodic , reprezentani ai presei

scrise i electronice în limba român .
În introducere, profesorul Mihai Cozma din Seghedin, care a condus întrunirea, a
propus ca atenia celor prezeni s se axeze pe urm toarele chestiuni, care de ani în
ir preocup pe toi cei ce au tangen cu domeniul limbii române: situa ia  i faza de
aplicare a noii legi ortografice: denumirea, potrivit coninutului, a colilor noastre:
scrierea numelor proprii feminine, denumirea corect a diferitelor institu ii  i organe,
felul de scriere (cu majuscul ) a acestor instituii, transcrierea denumirilor topografice
(mai exact, felul de scriere româneasc a localit ilor).

Fire te, pentru cei care se confrunt zilnic cu aceste probleme, noua ortografie a fost
chestiunea-cheie. Toi cei sosii au dovedit c sînt la curent cu noile norme de
scriere. Dup ce profesorul Cozma a f cut un scurt istoric al ortografiei române,

aproape toi participanii i-au spus p rerea. Dr. Ana Borbély, ca reprezentant a
Institutului de Lingvistic a ar tat necesitatea trecerii la normele adoptate în
prim vara acestui an de Academia Român . i dr. Gheorghe Mih iescu s-a

pronunat categoric pentru introducerea acestei ortografii. Doamna Rodica Müller i

doamna Viorica Oros-Fábián din partea OKI i OKSZI (voi reveni la aceste

prescurt ri) au ar tat c trecerea brusc , e imposibil , fiindc manualele i toate

materialele didactice vor trebui reformate, ceea ce pretinde timp. De aceea i p rere a

fost i directoarea Florica Sant u. Problema scrierii în dou feluri, ca o faz de
tranziie a fost ridicat de Edda Illyés, ca redactor al s pt mînalului românesc. Dr.
Gheorghe Petru an a atras atenia asupra circumstanelor reale, efective, prin care

va trebui realizat reformarea. Dezbaterile au dovedit un adev rat profesionalism i

un mare spirit de r spundere. Cu toii au fost de p rerea c – în deplin cuno tin
de cauz – avem neap rat nevoie de o etap de tranziie. În lumina acestor

dezbateri s-a convenit ca, urm rind i în continuare cu mare atenie dezvoltarea
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limbii i schimb rile ortografice din România, de la 1 ianuarie 1994 s nu se treac la
ortografia votat în prim vara anului curent de Academia Român .

Cealalt chestiune echivoc s-a referit la denumirea colilor. Aceasta pentru c de

mult nu mai exist cele dou tipuri de instituii de înv  mînt – coli cu limba de


predare român i coli în care limba se pred ca disciplin . Trebuie s apreciem


sincer i deschis c în ultimii ani nu mai avem coli cu limb de predare român . Mai

mult chiar ( i e grav, foarte grav!) limba român nu se mai pred în multe locuri, doar
ca limb str in . În conformitate cu aceast situaie real , cei întrunii au convenit

asupra termenului de: coal general român (în cazul colilor din Aletea, B tania,
Chitighaz, Giula, Micherechi). În cazul celorlalte ar fi potrivit formula de „ coal

general cu secie român (în cazul unor instituii colare ca cele din Apateu sau
Otlaca-Pust etc).


Scrierea – i denumirea – instituiilor, asociaiilor i diferitelor foruri a generat – la fel

– multe discuii îndrept ite. Traducerea direct este în multe cazuri nereu it , dar
inevitabil , fiindc nu pot fi folosii ali termeni. (De pild : Országos Közoktatási
Intézet: Institutul Naional pentru Înv  mîntul Public: iar Országos Közoktatási
Szolgáltató Iroda: Biroul Naional de Servicii pentru Înv  mîntul Public). Oricît de


nepotrivit ar suna pe române te cuvîntul „autoguvernare”, devreme ce pe ungure te îi

zice „önkormányzat”, noi nu putem scorni alt terminologie. Similar e situaia i în
alte cazuri. De ne place ori nu, deseori sîntem nevoii s p str m acest sistem al


denumirilor. Alta e situaia grafiei. Se cunoa te o tendin general ( i în ortografia

maghiar , i în cea român ) de a scrie toate cuvintele unei denumiri compuse



integral cu majuscule. De i Dicionarul ortografic i ortoepic al limbii române ( i
Gramatica Academiei – înc în vigoare) ne înva , c numai denumirea unor instituii
i organe centrale se scriu toate cu majuscul , în cazul altor denumiri se va scrie cu
liter mare numai primul cuvînt. Cei întrunii au convenit s se respecte „litera de
lege” a dicionarelor Academiei Române.

La fel de problematic este i scrierea numelor proprii feminine. E simplu în cazurile

cînd cunoa tem prenumele unei femei. Atunci nu se pune problema – Ana Ruja

(pentru soia unui b rbat cu numele de Ruja). Dar dac nu se cunoa te prenumele
femeii, sîntem nevoii s ne folosim de analogia cu limba maghiar : doamna Kovács

Istvánné. Nu e prea reu it aceast form , dar n-avem încotro. Precum trebuie s


recurgem la compromisuri i în cazul unor localit i. Vom scrie i pe mai departe


Giula i Chitighaz i nu altcum, fiindc transcrierea fonetic exact ar deriva noi

complicaii (de ex.: Chitighaz, Titihaz, Titichaz etc. doar lingvi tii s-ar putea
descurca). În acest sens, domnul Mih iescu a adus cîteva exemple interesante,
denumiri vechi la care s-ar putea reveni sau de care, ar fi bine, s nu uit m.
La un moment dat, Florica Sant u a ridicat întrebarea fireasc : în ce m sur vor fi
obligatorii normativele stabilite prin consf tuirea actual . i într-adev r, cei întrunii
au fost convocai doar ca intelectuali cu preocup ri lingvistice, dar nu ca membri ai

unor for legislativ-executiv. A adar, dr. Maria Berényi, a precizat c , de fapt, cei
întrunii pot face propuneri, dar numai la nivelul unor recomand ri logice, f r nici o

obligaie. În schimb, pentru presa scris , pentru realizatorii de manuale i editori,

clarificarea acestor chestiuni este de prim importan i de real folos.

Nu în mod întîmpl tor i-a exprimat satisfacia profesorul Mihai Cozma: în fine, dup

decenii întregi, o dat , cineva, s-a gîndit i la chestiunile limbii române, ale limbii
materne.
În cele ce urmeaz , Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria va pune la
dispoziia tuturor celor interesai lista cu denumirile „oficial-neofociale”, în dorina unei

unific ri i uniformiz ri în folosirea practic a unor denumiri întîlnite zilnic, la tot pasul.
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În acest sens, consf tuirea din sîmb ta trecut poate însemna un pas – de i nu
spectaculos – spre unificare, cel puin, pe t rîmul limbii românilor din Ungaria.
E.I.
[NOI, 26 noiembrie 1993, p. 15.]

De la Cercul tiin ific la Institutul de cercet ri...


Ideea de baz a pornit de la dr. Maria Berényi. Ve nic în c utare, scormonind în


permanen arhive i biblioteci, n zuina de mai muli ani a distinsei cercet toare i


poete era s adune forele spirituale i creatoare ale comunit ii române ti din
Ungaria. Tot insistînd, tot st ruind, cîndva, pe la începutul anului 1991, concepia a
prins via : o mîn de intelectuali români s-au unificat într-un cadru organizat, dar

neoficial, doar a a, pe plan amical, pe baza preocup rilor comune sau
asem n toare.


Interesul s-a dovedit mai mare ca cel a teptat, încît nu peste mult vreme s-a i

înfiinat Cercul (adeseori pomenit i drept „comunitatea”) cercet torilor i creatorilor

români din Ungaria. Mai mult chiar: înc în acela i an, în toamna lui ’91 – s-a
convocat primul simpozion al cercului, care a surprins toat intelectualitatea prin
prospeimea sa spiritual , prin rodnicia sa creatoare. Înc la prima ediie s-au preg tit


nou referate i comunic ri tiinifice, toate interesante, iar dincolo de acest criteriu:
utile pentru întreaga comunitate româneasc .


Odat f cut acest pas, au nomat alii, mai puin spectaculo i, dar necesari i
folositori. Au urmat luni de munc organizatoric , a fost întocmit un plan de cercet ri,
s-au elaborat sfere tematice, s-au inut întruniri periodice. Iar pe parcurs, s-a dovedit
cît e de necesar înfiinarea unei centrale, a unei instituii anume, care s
coordoneze toat aceast activitate din ce în ce mai ramificat .
Anul 1993 a adus „saltul calitativ”, cînd dintr-un cerc, i-am putea zice de amatori, totul s-a
transformat într-un Institut de Cercet ri al Românilor din Ungaria.

Continuînd calea început , cu acelea i capacit i spirituale creatoare, acest Institut


coordoneaz activitatea, organizeaz consf tuiri i simpozioane, se îngrije te de

publicarea anumitor lucr ri, face munc de cercetare, documentaie i arhivare.


A adar, elurile sînt clare. Doar ritmul trebuie p strat i pe mai departe: proasp t,

creator i constructiv.
E. I.
[Calendarul românesc, 1994, p.139.]

„Zi de institut”
La 8 octombrie a fost organizat o consf tuire a Institutului de Cercet ri al Românilor

din Ungaria. Lucr rile au început cu adunarea general a Comunit ii cercet torilor i

creatorilor români din Ungaria, fiind dezb tute atît probleme organizatorice, cît i
chestiuni privitoare la activitatea de viitor a comunit ii.
Participanii au fost de acord c numai acele persoane pot s r mîn sau s devin
membri ai comunit ii, care depun o activitate permanent , potrivit statutului.

Conform acestei hot rîri au fost primii i noi membri: Stela Sant u, Anamaria Brad
i Tiberiu Herdean. În continuare a fost acceptat propunerea ca în prim vara anului
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viitor s se organizeze o zi cultural , în cadrul c reia s-ar putea prezenta creaiile
valoroase ale unor creatori români din ar .

Pe ordinea de zi a lucr rilor a mai figurat organizarea simpozionului tiinific din anul

curent, i aprecierea studiilor, a lucr rilor realizate prin contractele legate cu Institutul
de Cercet ri. Simpozionul organizat în amintirea lui Moise Nicoar va avea loc la

Giula, în 26–27 noiembrie, cînd vor fi prezentate 13 comunic ri tiinifice, ca rezultat

al cercet rilor tiinifice din acest an.
Directoarea institutului dr. Maria Berényi a anunat participanilor rezultatul

concursului publicat în luna mai, conform c ruia cercet torii tiinifici ai Institutului

angajat cu semipost vor fi dr. Ana Borbély i Tiberiu Herdean.
E. M.
[NOI, 21 octombrie 1994, p. 3.]

Adunarea general a comunit ii
La 1 iunie 1996, ora 11, s-a întrunit Adunarea General a Comunit ii Cercet torilor
i Creatorilor Români din Ungaria, la sediul Uniunii din Giula. Pe ordinea de zi a
figurat o singur tem : alegerea directorului Institutului de Cercet ri al Românilor din
Ungaria. La aceast adunare s-au prezentat 16 membri din cei 24.


Dup deschiderea edinei, f cut de pre edintele Gheorghe Sant u, directoarea
Institutului, Maria Berényi, a f cut o relatare concis despre activitatea sa din cei 3

ani trecui, de cînd munce te în aceast funcie.

Problemele legate de alegerea directorului au fost expuse de vicepre edintele Elena
Munteanu Csobai. Din cele relatate de dînsa s-a constatat c singura concurent la
postul de director este directoarea actual , Maria Berényi. Copiile anexelor din
concursul prezentat au fost trimise din timp tuturor membrilor Comunit ii.

Vicepre edintele a mai constatat c num rul membrilor prezeni la Adunare este
suficient pentru a aduce hot rîri.
Mai întîi s-a pus problema dac alegerea noului director s se fac pe 3 sau 5 ani.
Dup dezbaterile în acest sens, s-a hot rît, în unanimitate, ca alegerea s se fac pe
5 ani. În acest sens adunarea, de asemenea în unanimitate, a hot rît modificarea
punctului 3 al capitolului 1 din statutul Institutului, deci alegerea directorului se face
pe 5 ani.
Din partea cîtorva membri s-a adus în discuie problema consecinelor juridice
posibile asupra actualei directoare în caz c nu va fi aleas . Se va încadra ca simplu
membru în Comunitate, sau ar fi nevoie de a fi reabilitat într-un fel oarecare, pe

baza legii funcionarilor publici? Problema pus , la urma urmei, i-a avut raiunea sa

dar nu s-a putut g si soluie la repezeal , din lipsa de cuno tinelor necesare.

Candidata Maria Berényi a declarat c nu dore te s se ocupe Adunarea cu aceast
problem juridic , care de altfel nici nu e actual , dînsa avînd înc abia 3 ani de
vechime în acest domeniu.
Dup aceasta, Adunarea a ales comitetul electoral, compus din Eva Cosma Fr tean



(pre edinte), Stela Nicula i Mihaela Bucin, care a organizat i efectuat votarea
secret . Din darea de seam a comitetului s-a constatat: din membrii prezeni (16),
15 au votat pentru Maria Berényi, un vot a fost nevalabil. Dintre membrii abseni 2
i-au trimis votul prin pot , ambii votînd tot pentru Maria Berényi.

Deci, prezenta directoare a fost realeas pe 5 ani cu 17 voturi i unul nevalabil.

Contra nu a votat nimeni, i nu au fost abineri. Mandatul ei expir în mai 2001. Maria

Berényi a mulumit Adun rii încrederea pe care o are fa de persoana i activitatea

sa, promiînd c în viitor se va str dui pentru rezultate i mai bune.
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***
La capitolul Diverse, deja încet enit în tradiia Adun rilor, s-au pus în discuie dou
teme.
Prima a fost dac poate s devin membru al Comunit ii o persoan care nu e
român. Aceast problem s-a bazat pe cererea concret a unei profesoare maghiare


din Cenad, care cunoa te bine limba român i se ocup de cercet ri folclorice în
Cenad, legate de etnia român .

Dup scurte discuii, aceast problem s-a rezolvat favorabil. Anume: punctul 1, 2 i
3 din capitolul III al statutului Comunit ii enumer 3 feluri de membri: ordinari,

protectori i onorifici, dintre care doar cei ordinari trebuie s fie români. Membru

protector poate s fie acela, care face cercet ri legate de cultura material i
spiritual (intelectual ) a românimii. Profesoara din Cenad poate fi membr de
acesta felul, iar lucr rile sale vor fi apreciate de Institutul nostru de cercet ri.
A doua problem s-a referit, tot în mod concret, la participarea maghiarilor la

concursurile literare i artistice ale Comunit ii pentru românii din Ungaria. La
aceast tem p rerile au fost mai ample, mai numeroase, dar nu prea deosebite între

ele, se va reveni în viitor i probabil se va cristaliza o concepie acceptabil . Aceste

discuii au durat mult, au atins sfere învecinate, i pentru muli a fost o încîntare

ascultarea unor p reri obiective, bine redactate, argumentate i lipsite de prejudec i.
***
În luna octombrie a.c., urmeaz s se aleag conducerea Comunit ii.
[NOI ,7 iunie 1996, p. 3.]

Adunare general
– la cercet tori –
În ziua de 5 octombrie a.c., s-a inut la Giula, la sediul Uniunii Culturale a Românilor
din Ungaria, Adunarea general a Comunit ii Cercet torilor i Creatorilor
Români din Ungaria. Scopul principal al acestei adun ri a fost alegerea noii
conduceri, deoarece mandatul conducerii anterioare exprim la 16 octombrie a.c.

Alegerea s-a f cut în dou runde, în prima a fost ales pre edintele, în a doua cei doi


vicepre edini. Înaintea alegerilor s-a hot rît în unanimitate s nu fie ale i în aceast
conducere membrii interesai, incompatibili, astfel fiind excluse acoperirile. S-a

propus o singur persoan pentru funcia de pre edinte, anume Elena Munteanu
Csobai, care a fost aleas cu 12 voturi, 2 voturi au fost nevalabile, iar o persoan s-a
obinut de la votare.

În a doua rund s-au ales cei 2 vicepre edini. Au fost propuse 5 persoane pentru
aceste dou funcii, anume: Eva Cosma Fr tean, tefan Oroian, Mihaela Bucin, dr.


Ioan Popon i Ana Ho opan. Mihaela Bucin i Ioan Popon nu au acceptat
candidatura. Rezultatul alegerii a fost: Eva Cosma Fr tean – 11 voturi; tefan Oroian

– 10 voturi; Ana Hoopan – 9 voturi. Deci: cei doi vicepre edini sînt: Eva Cosma

Fr tean i tefan Oroian.
Mandatul noii conduceri a Comunit ii expir la data de 5 octombrie 1999.
***
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Pe locul al doilea al ordinei de zi a figurat Organizarea Simpozionului din acest an,
care intr în competena Institutului de Cercet ri.
Directoarea Institutului, dr. Maria Berényi a propus ca locul Simpozionului s fie de

data aceasta la Budapesta, deoarece în Comunitate sînt muli pe tani, iar în acest fel
membrii din provincie pot s cunoasc mai bine viaa românilor din Capital . Din

partea unora s-a propus i Seghedinul, dar acest plan s-a amînat pe viitor, salutînd
totodat aceast deschidere spre lume.
Deci, Simpozionul din anul acesta al Institutului se va ine la Budapesta, la pensiunea
bulgar RILA, la data de 30 noiembrie – 1 decembrie.
Bineîneles, au trecut prin discuie toate problemele legate de Simpozion în

am nunte. Pîn la data de 15 octombrie se a teapt semnalarea acelora, care vor
s in prelegere cu aceast ocazie.
***



La capitolul Diverse s-au spus i s-au discutat multe. Mihaela Bucin a schiat

programul Întîlnirii studenilor români i slovaci, ce se va ine la Békéscsaba între 25–
27 octombrie.
S-a pus pe tapet noua ortografie român , adic aplicarea ei la românii din Ungaria,
dar s-a ajuns la constatarea c deocamdat s r mînem la cea veche, deoarece
schimb rile ortografice din România au avut mai mult un caracter politic, decît de

specialitate i se poate constata c nici în România nu se respect noua ortografie
de toat lumea.

Apoi s-au pus probleme i întreb ri cu privire la: cine este român din Ungaria azi,

fiindc în acest sens mentalitatea oamenilor s-a schimbat mult. La coala superioar


din re edina judeului Bichi bun oar , nu merge munca numai cu românii din
Ungaria.
S-a discutat despre necesitatea edit rii sub form de carte a istoriei localit ii Aletea
i despre multe altele.

Gh. Sant u
[NOI ,11 octombrie 1996, p. 3.]

Tab r etnografic la Aletea
Dup 17 ani, în anul acesta s-a organizat din nou la Aletea tradiionala tab r de

cercetare cu privire la tradiiile i istoria românilor din comun . În tab ra organizat

de Uniunea Românilor din Ungaria, Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria i
muzeul de baz , au participat elevii liceului românesc din Giula.
În primele zile au avut loc cursurile de specialitate inute de dr. János Bencsik, dr.

Maria Berényi, Stella Nicula, Elena Csobai i Emilia Martin, pe baza c rora


participanii taberei au f cut cuno tin cu metodele de cercetate i cu cele mai

importante domenii ale istoriei i etnografiei.


Slujba de duminic s vîr it în capela ortodox de preotul Teodor Roxin a fost i un


bun prilej pentru legarea cuno tinelor cu românii din Aletea, care – de i nu au avut

biseric ortodox în loc, iar capela funcioneaz doar din anul 1947 – i-au p strat
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limba pîn în prezent, fapt care se explic cu viaa izolat de la s la e, endogamia

etnic i starea material .
Pe baza inscripiilor funerare din cimitirul ortodox am putut aduna toate numele de

familie ale românilor din Aletea, i textele funerare în limba român . Participanii


taberei au primit multe informaii despre înmormîntare, i despre obiceiurile i
credinele legate de mort.

Conform taberelor anterioare, scopul nostru a fost i de data aceasta colecionarea


pieselor etnografice i înregistrarea amintirilor despre vechile tradiii române ti. Dintre

reminiscenele materiale ale modului de via tradiional am reu it s colecion m

textile, piese de îmbr c minte i obiecte, unelte folosite în gospod ria  r neasc . În
domeniul culturii spirituale am înregistrat date despre îmbr c mintea tradiional ,

interiorul caselor, mobilierul, alimentaia popular , poreclele, creaia i credina
popular a românilor.
***

Neap rat trebuie s fie amintii acei români, care în timpul ederii noastre la Aletea

ne-au fost de mare ajutor: soia lui Ioan Bota , Petru Jurca, Ilie Ivan, soia lui Ilie Ivan,
soia lui Florea Otl can, Ioan Ardelean, soia lui Iosif Gémes, Petru Sab u, Mihai
Purece, soia lui Teodor Dan, soia lui Mihai Gurz u, Ioan Murgu, soia lui Ioan


Murgu, Ioan Muntean, soia lui Ioan apo , Nicolae Rus, Sofia Sretco. De i
prelucrarea datelor înregistrate nu s-a terminat, experienele de teren dovedesc, c
munca de cercetare în cercul românilor din Aletea merit s fie continuat .

Emilia Martin
[Calendarul românesc, 1996, p.99-101.]

Cercet ri privitoare la trecutul românilor din Ungaria


Cercetarea istoriei, etnografiei, folclorului i a limbajului românilor din Ungaria în mod

organizat a început abia în anii 1970. În ciuda faptului c num rul speciali tilor

români din Ungaria este foarte restrîns, i c pîn în ultimii ani nu am avut la
îndemîn nici m car cele mai importante publicaii de specialitate ap rute în
România, rezultatele ultimelor decenii pot fi considerate foarte importante. Cercet rile
tiinifice sînt efectuate în cadrul muzeului de baz i al Institutului de Cercet ri al
Românilor din Ungaria.


La muzeele din Bichi ciaba i Giula sînt depozitate piesele etnografice, fondul

arhivistic-documentar i materialele referitoare la istoria românilor.

În aceste decenii, în urma cercet rilor de pe teren din cadrul taberelor de var i ale
colaboratorilor muzeului, au fost depozitate la muzeu circa 5–6.000 de piese

etnografice, dintre care merit o deosebit atenie es turile  r ne ti cu caracter
românesc, p strate în num r mare pîn în zilele noastre.

Arhiva muzeului conine cîteva mii de documente, culegeri de texte i date, studii,

fotografii, care pot s fie materialele de baz ale cercet rilor tiinifice din viitor. Din
cauza schimb rii modului de trai tradiional, cea mai urgent sarcin o consider m a
fi la ora actual munca de teren, adunarea, înregistrarea datelor. O mare valoare o

reprezint i colecia de casete-audio (care deocamdat const din 200 de casete)
cu înregistr ri din fiecare comunitate româneasc , care vor putea ajuta cercet rilor

de lingvistic i dialectologie.
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Di motive financiare, publicaia muzeului nu se poate edita anual, tocmai de aceea

posibilit ile de publicare în cadrul muzeului sînt destul de reduse i în privina
studiilor cu teme referitoare la trecutul minorit ilor.
În ultimii ani, muzeul a creat leg turi cu muzee din România, dintre care cele mai

importante sînt relaiile cu muzeele din Arad i Oradea. În cadrul acestei colabor ri s
au creat relaii colegiale între muzeografi i s-a realizat o expoziie itinerar despre

arta popular din zona Aradului, în mai multe s li de expoziie din judeul Bichi .

Sper m c aceste relaii vor deveni permanente, de i cîteva dintre planurile de la

început (de exemplu expoziia menit s prezinte istoria i etnografia românilor din
Ungaria la Arad) nu s-au realizat pîn în prezent.
Cu trei ani în urm s-a înfiinat, cu sediul la Giula, Institutul de Cercet ri al Românilor

din Ungaria, care i-a încadrat în munca de specialitate pe acei intelectuali, care i


mai devreme au avut o anumit activitate tiinific . Munca de cercetare i de



prelucrare se desf oar în trei secii: istorie, etnografie i folclor, literatur i
lingvistic .

Secia de istorie are în plan cercetarea istoriei bisericii, înv  mîntului i a localit ilor
i prezentarea acelor personalit i, care prin viaa i activitatea lor se leag de
trecutul românilor din aceast zon .

Temele de cercetare în secia de etnografie sînt: s rb torile calendaristice, muzica i
dansul popular, obiceiurile legate de momentele importante ale vieii omului,

îmbr c mintea tradiional i credinele populare.

Puini speciali ti din secia de literatur i lingvistic sînt preocupai de cercet ri

literare, dialectologice i socio-lingvistice.
Deja în mod tradiional, se organizeaz anual un simpozion, în cadrul c ruia
colaboratorii Institutului prezint rezultatele noilor cercet ri. Aceste prelegeri sînt
editate anual într-o publicaie aparte: SIMPOZION.

Studiile din domeniul istoriei, al literaturii i cele lingvistice sînt publicate anual în
revista Lumina, iar cele cu teme etnografice în volumul Din tradi iile populare ale

românilor din Ungaria i în revista Izvorul.
În anul trecut a început publicarea volumelor de studii despre istoria, etnografia,


folclorul i graiul comunit ilor române ti din anumite localit i. Dup volumul ap rut
în anul trecut despre românii din Chitighaz, în anul aceste se editeaz o publicaie
despre B tania, semnat de cinci colaboratori ai Institutului. Pe lîng aceasta,
institutul are în plan publicarea unor anale, care ar cuprinde studiile mai vaste.
Cea mai important sarcin a institutului este antrenarea tinerilor intelectuali în

munca de specialitate i crearea condiiilor necesare pentru continuarea cercet rilor
în viitor.

Emilia Martin
[Calendarul Românesc, 1996, p.182-183.]

Adunarea general a cercet torilor
La 1 martie, anul curent, a avut loc în sediul Uniunii Culturale a Românilor din

Ungaria, adunarea general a Comunit ii Cercet torilor i Creatorilor Români din


Ungaria precum i edina Institutului Cercet torilor.
Organizatorii au preg tit din timp pentru fiecare participant materiale întocmite

minuios, despre modul în care comunitatea i Institutul au întrebuinat bugetul alocat

pe anul 1996. Membrii Comunit ii i colaboratorii Institutului s-au putut informa de

asemenea despre activitatea Institutului, despre cercet rile i lucr rile efectuate sub
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egida instituiei în anul 1996, precum i despre proiectul de program pentru anul

acesta. Cei prezeni au primit i ultima publicaie a Institutului care poart titlul




Annales i reune te lucr ri i studii pe care cercet torii le-au realizat în cadrul i cu
ajutorul Institutului.

Adunarea s-a deschis cu Darea de seam despre activitatea, aciunile i realiz rile

Comunit ii în anul trecut, întocmit de Elena Csobai, pre edinta Comunit ii.

Despre realiz rile i planurile Institutului a inut o dare de seam directoarea Maria

Berényi, urmat de prezent ri ale muncii de cercetare desf urat în cele trei secii
ale Institutului.

În afar de problemele organizatorice i bugetare aflate pe ordinea de zi, s-au aprins
discuii despre realit i arz toare care privesc întreaga noastr via de minoritate:
înv  mîntul, rolul Comunit ii în viaa social , atribuiile Institutului în ridicarea
gradului de profesionalism al cercet torilor.


De i cei prezeni au simit lipsa unor membri importani i a p rerilor lor, Adunarea

general s-a transformat într-un adev rat atelier al intelectualit ii române ti din
Ungaria.

În final, Adunarea a aprobat în unanimitate, ca Vasile Gurz u i Ioan Nistor s


devin membri ai Comunit ii, care i-a îmbog it astfel numeric i calitativ rîndurile.

Cel mai important eveniment care se va desf ura în aceast perioad sub


patronajul Comunit ii va fi Concursul literar i artistic pentru tineret, ale c rui teme i
condiii de participare vor ap rea în s pt mînalul NOI.
M. B.
[NOI, 7 martie 1997, p. 2.]

Zi de Institut la Giula
În ziua de 20 septembrie a.c. s-a inut, la sediul din Giula a Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria, întrunirea cercet torilor, care au contracte de cercetare cu
Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria. De data aceasta s-au prezentat nou
cercet tori. Pe ordinea de zi au figurat urm toarele:
1. Dare de seam privind activitatea Taberei etnografice de la Micherechi din anul
acesta.
2. Organizarea Simpozionului în anul 1997.
3. Activitatea editorial a Institutului.
4. Diverse.
Dup cuvintele de deschidere a consf tuirii, inut de directoarea dr. Maria Berényi,

a urmat darea de seam despre activitatea efectuat în Tab ra etnografic i
folcloric de la Micherechi din vara acesta, informare care a fost inut de Emilia

Martin Nagy. Din cele expuse a reie it c cheltuielile acestei tabere s-au ridicat la

peste 400.000 de forini, la achitarea c rora a contribuit i Institutul. În timpul acestor
zile s-au achiziionat multe obiecte în valoarea de aproximativ 50.000 forini, care vor

îmbog i fondul muzeelor. În urmare, discuiile s-au extins asupra locului i timpului,

unde i cînd s-ar putea ine tab ra din anul viitor.
Tema Simpozionului din anul acesta a fost dezvoltat de Maria Berényi. În urma
discuiilor s-a ajuns la decizia urm toare: Simpozionul va avea loc la 22–23

noiembrie la Giula. Cei prezeni s-au i prezentat cu temele prelegerilor pentru



simpozionul din anul acesta. S-a hot rît i s-a stabilit i lista acelor oaspei i oameni
de specialitate din România, care vor fi invitai la simpozion. Apoi au urmat discuiile

57



cu privire la publicaiile care pot veni în considerare i care vor fi editate de Institut,

cum ar fi Buletinul, Analele, Izvorul, Antologii i altele.

Gh. Sant u
[NOI, 3 octombrie 1997, p. 3]

Pentru a 21-a oară
Tab r de cercetare istoric

i etnografic român

Procesul de asimilare a naionalit ilor conlocuitoare este din ce în ce mai avansat,
mai cu seam în localit ile mici, unde tr iesc foarte puini minoritari.



În irul acestora se înscrie i comuna Csorvás, unde s-a desf urat în acest an între
21–29 iunie tradiionala Tab r de cercetate istoric i etnografic român ,

organizat de Direciunea Muzeelor din judeul Bichi , Uniunea Cultural a Românilor


din Ungaria i sprijinit financiar i Logistic de Institutul de Cercet ri al Românilor din
Ungaria.
Ca în anii precedeni, actuala tab r îndrumat de Elena Munteanu Csobai
(muzeolog istoric la Muzeul Munkácsy) a avut drept scop principal cercetarea
istoricului comunei, a situaiei în care se afl în prezent comunitatea româneasc ,
trecerea în revist a vieii zilnice a minorit ii existente, a factorilor care au dus starea
de azi, colecionarea obiectelor etnografice, înregistrarea amintirilor despre vechile

tradiii specifice române ti etc.
Participanii taberei, elevii Liceului N. B lcescu din Giula (din p cate dintre cei 11


înscri i au sosit numai ase ulterior înc dou eleve) au fost cazai la „castelul” din
centrul fostei cooperative agricole de producie din apropierea comunei. De aici tinerii
s-au deplasat cu autocarul (la Csorvás) pentru colecionarea obiectelor, adunarea

mo tenirilor spirituale, care dovedesc existena românilor de aici. Activitatea tinerilor

„cercet tori” a fost ajutat i de data aceasta din partea Muzeului Erkel din Giula de,
Emilia Martin Nagy (muzeolog-etnograf), iar din partea Muzeului judeean

„Munkácsy Mihály” din Békéscsaba de Maria Nagy, Zoltán Petrovszki i Imre Nagy
i de conduc toarea taberei.
În cursul primelor dou zile, elevii au participat la prelegeri de specialitate inute de:

îndrum toarea taberei, de Lajos Kiss, Maria Berényi i Emilia Martin Nagy. La

începutul zilelor de tab r a fost prezent i Ana Borbély Vargha, colaboratoarea
tiinific din cadrul Institutului.
Localitatea Csorvás, populat de diferite naionalit i – slovaci, români, germani,

maghiari – a dovedit c tradiiile s-au pierdut, nu se poate vorbi despre con tiina


identit ii, i nici limba matern a naionalit ilor nu se mai vorbe te. Tocmai din
cauza aceasta activitatea de cercetare pe teren s-a putut face cam anevoios, pe
baza posibilit ilor limitate: numai trei locuitori din comun : Rozalia Olah, Ana Olah,

Ilie Olah mai cunosc limba român (o singur femeie mai vorbe te cursiv, dar ea e
originar din Otlaca-Pust ).
La ora actual , singurul loc al p str rii limbii române este capela ortodox din centrul

comunei, unde lunar se oficiaz slujbe biserice ti de p rintele Alexandru ere din

Chitighaz (duminic i participanii taberei au asistat la o slujb ). Deci identitatea
etnic român s-a pierdut. Generaia de azi nu mai p streaz tradiiile vechi nici în
memorie – numai cele giulane, de unde se trage majoritatea românimii.
S-au cump rat cîteva piese etnografice pentru muzeu – în mare parte îns cu
elemente specifice slovace –, textile, piese aparin toare portului  r nesc.
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Elementele mobilierului, colecia de fotografii i documente, obiectele de uz casnic,

elementele limbajului dovedesc irul c s toriilor mixte ale generaiilor. Existena de

odinioar a familiilor române ti o mai dovedesc inscripiile funerare din cimitirul vechi,

figurînd nume române ti specifice, ca pe pild : Dán, Oláh, Nadabán, Jevucó,
Gombos.


Elevii liceului au depus o munc con tiincioas , i au acumulat multe experiene pe
teren, comparînd modul de trai de azi cu cel de pe vremuri, au depistat
reminiscenele materiale, spirituale specifice regiunii, prin activitatea lor contribuind la
 
supravieuirea culturii str mo e ti a naionalit ii noastre.


Precum am aflat pe la sfîr itul vizitei în tab r , la anul, tab ra se va desf ura în
comuna Micherechi. În cursul celor dou zeci de ani, taberele au fost organizate în 18



localit i din cele trei judee populate i de români: Bichi , Hajdú-Bihar i Csongrád.
– E. Bányai –
[Calendarul Românesc, 1997, p.77-79.]

Teoria grupului




O noiune folosit de tiinele sociale i politice este aceea de „grup”: grup de interes,
grup de presiune, grup parlamentar, etc. Grupul poate fi un ansamblu de obiecte de

acela i fel, dar – mai ales – este o reuniune de persoane aflate într-o coeziune

stabil sau temporar , pe baza intereselor i concepiile comune. Din punct de
vedere psihosocial, grupul ca sistem de relaii interumane, este real, dac coeziunea

lui este vizibil atît din interior cît i din exterior. O instituie de orice tip, a unei

minorit i naionale – fie ea coal , fie organizaie politic sau cultural , fie organ de

pres – are obligaia de a concentra interesele i concepiile membrilor s i, într-o
form unitar , de grup. Grupul poate deveni astfel o unitate care îmbin , pîn la un
anumit nivel interesul individual cu cel colectiv, iar datorit scopului comun, grupul nu
poate r mîne o adunare întîmpl toare de oameni.
Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria aplic vizibil principiile „teoriei

grupurilor”. Fie c este vorba de grupul mai restrîns al Comunit ii Cercet torilor i
Creatorilor Români din Ungaria sau în general despre acei români cu „intenii
culturale”, Institutul ofer un cadru avantajos pentru valorificarea preocup rilor,
intereselor de un anumit tip.
Dup cum am îneles de la directoarea Institutului, dr. Maria Berényi, aceast
instituie nu este nici ea un „perpetuum mobile”, ci funcioneaz alimentat de dou

energii: una spiritual , uman i una material . Ultima e numit de obicei „buget” (cu

accentul pe ultima silab ). De apte ani acest buget trebuie obinut – nu f r
oarecare abilitate – de la Departamentul pentru Minorit i al Ministerului pentru


Cultur i Înv  mînt Public. Sumele folosite sînt riguros argumentate i motivate
deoarece bugetul viitor se bazeaz pe o dare de seam anual ce cuprinde
am nunit întreaga activitate care a necesitat subvenii.


În afar de români, în Ungaria au reu it s - i instituionalizeze munca de cercetare

înc trei minorit i: slovacii, germanii i croaii. Dou grupuri naionale mai restrînse


din punct de vedere numeric, bulgarii i ucrainenii, se str duiesc s - i fondeze
institute de cercet ri proprii, iar modelul cel mai demn de urmat le pare a fi institutul
cercet torilor români.

Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria este o instituie apolitic i nonprofit.



Nu î i asum rolul de a dirija viaa tiinific i cultural a românilor din Ungaria, dar
caut s pun la dispoziia celorlalte sectoare ale vieii de minoritare (înv  mînt,
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pres , asociaii culturale) publicaii cuprinzînd acele materiale istorico-socio-culturale
i lingvistice care aprofundeaz specificul minorit ii româneti din Ungaria. Ideea
comun a acestor cercet ri este aceea de a oferi o imagine real , venit din interior,
asupra unui grup naional, imagine care s împiedice eventualele interpret ri

tendenioase care ar sluji alte interese decît cele tiinifice.

Principalele mijloace prin care Institutul face publice cercet rile angajailor i

colaboratorilor le constituie publicaiile i conferinele anuale denumite Simpozion. La

aceast manifestare, care s-a derulat deja în apte ediii, sînt invitai s ia parte toi
acei români din Ungaria care vor s cunoasc ultimele rezultate despre trecutul,


prezentul i posibilit ile viitoare ale minorit ii. Temele principale ale publicaiilor i


conferinelor sînt legate de domeniile: istoria culturii i civilizaiei, etnografie i folclor,
istoria literaturii, socio-lingvistic .

În anul 1996, Institutul a iniiat i a finanat publicaia Annales, un volum de 360 de
pagini, scos la Editura NOI din Giula, volum care cuprinde 11 studii, 6 în limba


român i 5 în limba maghiar , din domeniile istorie, lingvistic , literatur i folclor.

În 1997 a ap rut cel de-al aselea volum al conferinelor Simpozion, cuprinzînd
studiile prezentate în decembrie, 1996, la Budapesta. Ultimul num r al revistei de


cultur Lumina, ca i cel al revistei de etnografie i folclor Izvorul, au fost susinute

financiar de Institutul de Cercet ri, care se va str dui s le asigure i pe mai departe
apariia.
Ultima ediia a Simpozionului (Giula, noiembrie 1997) a avut ca principal

caracteristic o deschidere care m re te teritoriul de interes al cercet rilor. Prezena


speciali tilor de la Arad (muzeografa Rodica Colta i cercet torul Eugen Glück),


Oradea (Constantin M lina , specialist în carte veche românesc ) i Cluj (profesorul

Nicolae Boc an), nivelul ridicat al comunic rilor celor care alc tuiesc „grupul”
cercet torilor din Ungaria, au creat o atmosfer cu adev rat spiritual . Desigur,
invitaii, acel public stabil care onoreaz cu prezena an de an aceste întruniri
intelectuale, sînt totdeauna acei care se pot adapta acestui dialog spiritual. Interesul

unor cadre didactice, al speciali tilor maghiari, al celor din România, solicitarea
publicaiilor ap rute sub egida Institutului, constituie r spunsul, „feedback-ul”, la

activitatea pe care o desf oar cercet torii.
Institutul în sine e o form de organizare, o structur . Baza acestei structuri este

grupul format pe baza unor interese comune i a unor leg turi umane. elurile

acestui grup sînt multiple i diverse. Dar scopul comun formulat laconic de
directoarea Institutului nu necesit comentarii: „ elul Institutului de Cercet rii al
Românilor din Ungaria este s lase urme...”

Mihaela Bucin
[Foaia româneasc – Pagini Culturale, Anul I, nr. 1. 27 februarie 1998, p. 1.]

Pe române te pentru românime
Teme cam plictisitoare la primul auz, program cam înc rcat la a doua audiie: adunare
general , dare de seam a activit ii din anul 1997; program pe anul 1998; dezbatere a
bugetului. Aceste teme au fost discutate recent, cînd s-a întrunit pentru prima dat în
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acest an (pe data de 7 martie) Comunitatea Cercet torilor Români din Ungaria, la sediul

Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Ce a f cut totu i ca aceast adunare

general s fie mai atractiv i deloc obositoare, a fost în primul rînd atmosfera întîlnirii
unde s-a vorbit aproape numai în limba noastr matern , în al doilea rînd: faptul
îmbucur tor c planurile propuse ating atîtea domenii din cultura noastr , încît - în caz

c se vor realiza în m sura a tept rilor - toate programele vor mobiliza, vor pune pe
 
treab mulimea cercet torilor, creatorilor no tri i în fond totalitatea intelectualilor

români (chiar i tineretul) care se intereseaz de tot ce se întîmpl în diversele sfere de


cercetare, legate de autocunoa terea românilor din Ungaria, cum ar fi etnografia i


istoria, arta i literatura, lingvistica i muzica.



În prima parte a consf tuirii, doamna pre edinte Elena Csobai a prezentat pe scurt

darea de seam i programul Comunit ii i a Institutului de Cercetare al Românilor din

Ungaria din anul trecut. S-a amintit tab ra de cercetare istoric i etnografic organizat
la Micherechi, noul volum de poezii al poetei Maria Berényi, a ap rut în vara anului
1997, expoziia alc tuit din istoricul ansamblului folcloric din Micherechi, simpozionul,



bursele oferite pentru opt arti ti plastici i creatori, irul expoziiilor, succesul concursului

literar i artistic, mulimea comunic rilor, conferinelor inute în mai multe localit i


populate i de români, participarea la programele "Strîngeri de mîn " i sprijinirea



cercurilor de desen la ase coli române ti.
* * *



Cele mai multe programe s-au legat i în cursul dezbaterii de activitatea din anul 1998 a

Institutului, îmbog it cu anumite iniiative i sugestii venite din partea membrilor creatori.

Astfel: publicarea noului concurs literar i artistic al tineretului român, participarea la

tradiionala întîlnire româno-ungar dintre Arad i Giula (Strîngeri de mîn ), colaborarea
cu colegii cercet tori de peste hotare (pe tema naionalit ii române din Ungaria, a unor
personalit i de seam ale românimii), participarea la organizarea concursului de



autocunoa tere pe ar între colile române ti, colaborarea cu toate instituiile culturale

ale minorit ii române, redactarea revistelor Lumina i Izvorul în colaborare cu Editura
NOI, îmbog irea repertoriului documentar, apariia unui volum al comunic rilor de la


sesiunea tiinific din anul trecut i a unei bibliografii despre creatorii Institutului,
redactarea unei lucr ri istorico-culturale despre Micherechi (la întocmirea acesteia un

grup de cinci cercet tori lucreaz din anul 1993 i va apare în analogia celor dou

publicaii ap rute anterior despre Chitighaz i B tania).
Comunitatea cercet torilor a hot rît ca în ziua de 30 mai s se dezveleasc în cadrul
unei serb ri festive o plac comemorativ bilingv în amintirea c pitanului Gheorghe

Pomu cu ocazia anivers rii a 150 de ani de la Revoluia i lupta pentru independen
din anul 1848-49.


S-a precizat locul i data tradiionalei taberei de cercetare istoric i etnografic , care în

anul acesta se va desf ura între 26 iunie-3 iulie la Bedeu. (Tot în relaia localit ii


bihorene s-a decis expedierea unei donaii fundaiei colii generale române ti din
Bedeu).
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La fel, s-a decis c cel de-al Vlll-lea SIMPOZION s aib loc pe data de 7-8

noiembrie a.c. la Giula - onorat i cu o mic expoziie a pictorului amator Gheorghe
Petruzsán.


La propunerea Mihaelei Bucin, un ir de prelegeri pe tema autocunoa terii
naionalit ii române urmeaz s fie preg tit în cadrul cursului de perfecionare
organizat la var , la Bekescsaba pentru cadrele didactice.
Ca o noutate îmbucur toare (mai ales pentru generaiile tinere) ar fi organizarea unei
tabere artistice la C minul de elevi din Giula.
Directoarea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, dr. Maria Berényi a

accentuat în repetate rînduri c realizarea programelor iniiate depinde i de
succesul cu care vor înainta concursuri spre Fundaia Public „Pentru Minorit ile

Naionale i Etnice din Ungaria", spre Departamentul pentru Minorit i al Ministerului


Culturii i al înv  mîntului Public i spre Comisia Parlamentar pentru Drepturile

Omului, Minorit i i Culte.
Doamna directoare a anunat, c în urma aprecierii concursului publicat pentru

ocuparea a dou semiposturi la Institut, concurentele Ana Ho opan i Emilia Martin
Nagy au obinut aceste posturi.
Tot legat de probleme personale s-a votat în unanimitate admiterea celor patru
candidai - profesoara pensionar Irina Garami, profesoara Maria Gurz u
Czeglédi, bibliotecara Veronica Petru an, studenta Elena Csobai - în rîndul
membrilor comunit ii. (Asupra domeniilor de cercetare ale „noilor" cercet tori vom
reveni într-un num r din viitor al s pt mînalului nostru.)
S-a mai votat ca Institutul s fie înregistrat la tribunalul de firme ca persoan juridic
independent .
* **
în ultima parte a adun rii generale, la capitolul „diverse" i s-a mulumit Mihaelei Bucin

pentru redactarea primului supliment „Pagini culturale", care e bine conceput i


foarte reu it, demn de începutul unui serial menit s ajute toi românii în cunoa terea
i p strarea tradiiilor str moeti.

S-a discutat i despre articolul „Care-i adev rul" ap rut în „Foaia româneasc ", nr. 9,
a.c. semnat de Gheorghe Sant u, care într-un mod sugestiv a stîrnit un însemnat
ecou în rîndul naionalit ii noastre.

La adresa s pt mînalului românilor din Ungaria s-au f cut i unele observaii critice:
cum c fotografiile ap rute în ultimele numere nu sînt de calitate; s-a mai propus ca

programul TV s apar în forma anterioar de „supliment", pentru a putea fi scos i
folosit aparte.
* * *



Cercet torii i creatorii comunit ii au dovedit în cursul întrunirii de mai multe ore, cu

ce seriozitate profesional i spiritual sînt preocupai de munca de cercetare, de
crearea noilor valori culturale, cu ce dîrzenie „lupt " pentru obinerea puinelor
subvenii din domeniul cultural. Totodat prin limba „oficial " a adun rii general ne

au convins de dragostea i ata amentul lor fa de limba dulce româneasc .
- anra –
[Foaia româneasc , 13 martie 1998 p. 1-2]

Zi de Institut la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria
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Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria pe ziua de 12 septembrie a.c. a

organizat obi nuita Zi de Institut anual la Giula, la sediul Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria. La aceast întrunire au participat zece cercet tori.
Pe ordinea de zi au figurat urm toarele teme:
1. Organizarea Simpozionului din 1998.
2. Înscrierea Institutului la concursul publicat de Ministerul Înv  mîntului pentru
întocmirea manualelor „Cultura i civiliza ia româneasc ” clasele 1–4; 5–6; 7–10.
3. Diverse.
Întrunirea a fost prezidat de dr. Maria Berényi, directoarea Institutului.
***
Înainte de dezbaterea temelor de pe ordinea de zi, doamna Berényi a schiat un mic
istoric al instituiilor de cercet ri ale minorit ilor din Ungaria, a analizat funcionarea
i finanarea instituiilor slovace, croate i române. Cu privire la funcionarea i
activitatea instituiilor minoritare, datorit împrejur rilor, a constatat anumite delimit ri
financiare difereniate.



Pentru activitate i funcionare, institutul românilor prime te ajutoare i subvenii din
partea Ministerului Înv  mîntului prin Trezoria de Stat. Subvenii de la Fundaia

Public „Pentru Minorit ile Naionale i Etnice din Ungaria se dau pe baz de
concurs. Din partea Trezoriei pot primi subvenii numai persoane juridice, pe baz de

contract. Institutul românilor este înregistrat la tribunal ca persoan juridic i are
contract valabil cu Trezoria.


Pentru obinerea i asigurarea fondului de funcionare i activitate de cercet ri,


Institutul trebuie s fie atent i ingenios, îndeosebi în prezent, cînd se desf oar

mari restructur ri i schimb ri de ministere, care pot genera dificult i în aceast
privin . Pentru asigurarea apariiei Simpozionului din anul 1998, Institutul a obinut
200.000 de forini de la Fundaia Public .
În continuare directoarea a schiat cîteva evenimente din activitatea Institutului din
anul curent, astfel: dezvelirea tablei comemorative Gheorghe Pomu, apariia

Bibliografiei i altele.

Simpozionul din 1998 se va desf ura în zilele de 7–8 noiembrie. Pîn la ora actual
s-au anunat 14 prelegeri, dintre care 3 vor fi inute de cercet tori din România.
***
Înscrierea Institutului la concursul publicat de c tre Ministerul Înv  mîntului pentru
întocmirea manualelor „Cultura i civiliza ia româneasc ” clasele 1–4; 5–6; 7–10.
Cu dezbaterea acestei teme Institutul, propriu-zis, a dorit s ajute cercet torii

concureni pentru prezentare i s dezbat mai am nunit aceast problem . În acest

scop Institutul a invitat i 4 profesoare, dou din Micherechi, dou din Giula.
Dezbaterea acestei teme a cauzat discuii îndelungate, fiind vorba de probleme acute
i de un termen scurt pentru predarea manuscriselor concursurilor, anume data de
31 decembrie 1998. S-a constatat c apelul la concurs nu a fost publicat în mod

acceptabil printre români, în mediile române ti din ar . S-a cerut ca s se atrag

atenia asupra concursului i în Foaia româneasc . Astfel: apelul de concurs a ap rut
în num rul din 16 iulie 1998 al cotidianului Népszabadság; iar descrierea materialului
pentru manuale s-a publicat în buletinul Magyar Közlöny, num rul 1998/68, paginile
5069-5073. Despre ambele documente se poate cere copie la Redacia Foaia
româneasc din Giula sau la bibliotecile locale.

Tema discutat i dezb tut detaliat nu a rezultat nici o decizie. Îndeosebi termenul
scurt a cauzat mult b taie de cap celor interesai. S-a hot rît s se fac intervenie
pentru prelungirea termenului de înscriere la concurs, fiindc altfel nu se vor putea
întocmi manuale cu toat seriozitatea.
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***
Pentru „Diverse” din ordinea de zi nu prea a r mas timp. Într-un grup mai mic s-a

discutat pe scurt situaia i perspectivele alegerilor autoguvern rilor minoritare
române din 18 octombrie.

Gh. Sant u
[NOI, 18 septembrie 1998, p. 3.]

Tab r etnografic la Micherechi
În vara anului 1997 a avut loc în comuna Micherechi a 22-a ediie a taberei de
cercetare. Aciunea organizat de Uniunea Cultural a Românilor din Ungaria,

Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria, Direciunea muzeului judeean, i
sponsorizat de Fundaia „Pentru Minorit  ile Naionale i Etnice” a oferit un bun
prilej pentru a colecta reminiscenele tradiiilor populare, datele referitoare la istoria
 
comunit ii române ti i elementele specifice ale graiului local.
Despre cultura popular a românilor din Micherechi, îndeosebi despre cîteva domenii


ale tradiiilor au ap rut multe publicaii, studii i articole. Totu i aceste informaii se
mai pot îmbog i, completa cu date noi. De-a lungul deceniilor în viaa social
economic a comunei au intervenit multe schimb ri care au cauzat ie irea din izolare
i au rezultat transform ri noi.

Din cauza diferenelor de limb , tradiii i religie comunitatea româneasc din


localitate nu a avut relaii cu satele ungure ti din apropiere i nici cu românii din alte
localit i din împrejur. Pîn la trasarea granielor stabilite la Trianon, atît din punct de

vedere social, cît i economic, au avut relaii mai cu seam cu rudele care tr iau în
localit ile care aparin azi României.
Traiul greu, caracteristic perioadei interbelice a rezultat procesul de deschidere spre
alte localit i. Deoarece num rul  ranilor înst rii era redus, muli localnici s-au
tocmit la munc ca zileri sau argai la proprietarii de p mînt din comunele învecinate

sau pe mo iile din apropiere.


Dup schimb rile de dup cel de-al doilea r zboi mondial, numero i localnici i-au


c utat loc de munc în ora e. De i îndep rtarea de satul natal era doar provizorie,


angajarea la munc în alte localit i, precum i dorina tinerilor de a- i continua

studiile, au cauzat încetarea izol rii, a crescut frecvena c s toriilor mixte i folosirea
zilnic a limbii maghiare.
Prin anii 1970 localitatea a început s se dezvolte. Motivul principal al prosper rii a

fost trecerea la cultivarea plantelor în sere, care i în zilele noastre constituie baza
traiului în comun . Condiiile de via mai bune au influenat imaginea satului: în locul
caselor vechi s-au construit cl diri noi. Azi doar pe baza unor case reconstruite se
poate deduce în parte imaginea satului de odinioar .
Românii din Micherechi erau de religie ortodox . O parte a locuitorilor a trecut la
religia baptist , iar în ultimii ani membrii mai multor familii se consider penticostali.


Slujbele biserice ti, predicile i orele de rug ciuni sînt inute în limba român .

 

Credincio ii bapti ti i penticostali se c s toresc de obicei cu persoane de aceea i
religie din localitate sau din România. Astfel deci, religiile primesc din nou un rol

deosebit în p strarea i dezvoltarea limbii române.
Graiul românesc din localitate – care fiind p strat prin mai multe generaii cuprinde


multe cuvinte i expresii maghiare – este cunoscut i folosit aproape de toi localnicii.
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În general i acei unguri i locuitori de alt naionalitate care tr iesc în c s torii mixte,

însu esc graiul micherechean la un anumit nivel. Scopul cercet rilor lingvistice a fost

adunarea expresiilor speciale locale, i a structurilor gramaticale caracteristice.
Analiza socio-lingvistic a cuprins cercet ri legate de folosirea limbii în cazul mai

multor generaii, influena studiilor asupra folosirii graiului local i a limbii literare.



Cu ajutorul elevilor i studenilor, pe baza materialelor din arhiva colii i a inscripiilor
de pe crucile din cimitire, au fost notate toate numele de familie ale românilor din


Micherechi. În cadrul cercet rilor lingvistice i folclorice s-au adunat poreclele i
povestirile legate de originea acestora.
Deoarece documentele parohiei ortodoxe din Micherechi sînt depozitate pe lung
durat la Vicariatul Ortodox Român cu sediul la Giula, cercet rile privitoare la istoria

comunei s-au bazat mai cu seam pe amintirile oamenilor i pe documentele


referitoare la istoria de dup 1945 a colii române ti.

Dup schimbarea vieii sociale i economice au disp rut obiectele casnice, uneltele

ie ite din uz, legate strict de cultura tradiional  r neasc . Sînt p strate îns cu
grij de la o generaie la alta textilele esute la r zboi. În ciuda greut ilor muncii de
colecionare au fost cump rate pentru colecia Muzeului Erkel Ferenc din Giula 80 de

piese etnografice. Materialul inventariat în cadrul taberei cuprinde i un lot de
fotografii în ram , care prezint membrii familiei Rocsin din anii 1850 pîn în zilele
noastre.

Adunarea amintirilor despre tradiiile din trecut s-a desf urat pe mai multe teme:

prelucrarea cînepii, motivele es turilor, obiceiurile legate de cre terea animalelor,
poreclele, creaiile populare.

Ca de obicei au fost fotografiate reminiscenele culturii populare (case i gospod rii

 r ne ti, mobilier, cimitire, nunt , haine preg tite pentru mort, etc.), imaginea de azi

a comunei i munca executat de participanii taberei, care au fost colaboratorii

muzeului i ai Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, muzeografi de la


muzeele din Arad i Oradea, elevi ai liceului „Nicolae B lcescu” din Giula i studeni
ai Institutului Pedagogic „K rösi Csoma Sándor” din Békéscsaba.

Emilia Martin
[Calendarul românesc, 1998, p.152-154.]

O cronic sumar a activit ilor Institutului Românesc


Eram de fa cam 20 de români în acea zi de sfîr it de mai 1998, cînd în
organizarea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, pe fosta cl dire a

C minului de elevi al colii române ti din Giula a fost dezvelit placa comemorativ a
generalului Gheorghe Pomu. Dr. Maria Berényi, directoarea Institutului, iniiatoarea


anivers rii prezint i aici activitatea celui s rb torit. La plac a eaz coroane de flori

conduc torii Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, precum i reprezentanii


Comunit ii Cercet torilor i Creatorilor. Este de fa i Gheorghe Ardelean, primarul
din Chitighaz cu fratele s u Ioan, descendenii de azi ai lui Gheorghe Pomu.
i prin faptul c pîn -n prezent nic ieri în
Importana evenimentului este marcat

lume nu au a ezat asemenea plac menit s cinsteasc amintirea personalit ii

legendare a românului originar din Giula, cu toate c Gheorghe Pomu are i azi un
cult însemnat, adev rat, aceasta în Statele Unite al Americii. Dr. Maria Berényi, în

discursul s u observ c de acum înainte colarii instituiei de înv  mînt românesc
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din Giula, elevii colii generale i ai Liceului Nicolae B lcescu, cu ocazia anivers rii


viitoare a evenimentelor din 1848–49 în ora , vor avea un loc sigur pentru a- i aminti
i de eroii români ai libert ii. Se rostesc aceste gînduri la serbarea la care particip
acel m nunchi de români, care de obicei este prezent la evenimentele culturale
organizate de Institutul de Cercet tori. Aici, acum nu am v zut s fi fost prezeni



directorii colii i Liceului Românesc din ora ul de ba tin al lui Gheorghe Pomu.
Forul de reprezentan româneasc cu sediul la Giula, Autoguvernarea pe ar a

Românilor din Ungaria deleg pentru dezvelirea pl cii pe vicepre edinte organizaiei.
Dup actul festiv, un grup de intelectuali români, la sediul Uniunii Culturale a

Românilor din Ungaria din strada Doja, asist la comunic ri tiinifice, evocînd


personalitatea i activitatea giulanului Gheorghe Pomu. La acest colocviu tiinific
înregistr m urm toarele: „Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria are
menirea i datoria ca, pe lîng munca tiinific s contribuie la meninerea etnic  i
cultural a românilor din Ungaria. Sîntem contieni de faptul c tiina este
supranaional , dar cel care o practic poate fi profund angajat fa de naiunea,
naionalitatea din care face parte. Activitatea noastr de cercetare se îmbin cu
misiunea de a prezenta aspecte semnificative ale vieii  i culturii noastre. Cultura nu
est altceva decît o stare de spirit, un mod de integrare a individului în comunitate, i
orice cultur este, în acelai timp determinat i determinant .”
Festivitatea dezvelirii pl cii comemorative, organizat în prim vara anului 1998 nu
era singurul moment istorico-cultural care se leag de Institutul de Cercet ri. i nu


este singurul loc care veste te în ora ul Giula, prin contribuia Institutului, despre

personalit i marcante ale culturii române ti.

În parcul din vecin tatea Bisericii Ortodoxe Române Sf. Nicolae, se g se te bustul
lui Liviu Rebreanu ridicat în 1992 de c tre Uniunea Cultural a Românilor din

Ungaria. Cu un an mai tîrziu, în acela i parc Institutul românesc a dezvelit bustul lui


Moise Nicoar . Aceea i instituie organizeaz anual un simpozion tiinific despre
cultura, istoria, civilizaia româneasc . În acest an acest colocviu internaional va
avea cea de-a VIII-a ediie. La simpozionul precedent participanii au depus coroane

de flori la busturile lui Liviu Rebreanu i Moise Nicoar .
În cronica evenimentelor iniiate de Institutul de Cercet ri, strîns legate de cinstirea

amintirii personalit ilor marcante ale culturii i istoriei românilor de pretutindeni se
cuvine s fie pomenit contribuia la comemorarea în 1993 a lui Iosif-Ioan Ardelean la

Chitighaz. Se organizeaz cu aceast ocazie aici un simpozion tiinific pe aceast
tem . Se reediteaz monografia comunei Chitighaz, scris cu o sut de ani mai


devreme de acela i Iosif-Ioan Ardelean. La Biserica Ortodox Român se dezvele te
placa comemorativ în amintirea autorului monografiei satului. Comunitatea
cercet torilor, intelectuali adunai în jurul Institutului contribuie ca la coala


româneasc din Chitighaz s fie a ezat tabla ce veste te despre existena de 200


de ani a colii române ti în acel loc. Apoi, Institutul condus de dr. Maria Berényi d o

mîn de ajutor, ca la Budapesta în fiecare an, la Pa tile morilor s se depun
coroane de flori la mormintele lui Emanuil Gojdu.
Iat cîteva dinte acele fapte care demonstreaz angajamentul naional al
colaboratorilor Institutului de Cercetare al Românilor din Ungaria. Dar cronica

evenimentelor legate de activitatea Institutului va mai trebui s înregistreze i

urm toarele: la finanarea funcion rii Institutului s-a angajat însu i Guvernul Ungariei
prin Hot rîrea nr. 1025 din anul 1993. În urma unei d ri de seam riguroase,

prezentat de Institut, Ministerul Culturii i Educaiei Publice a asigurat în fiecare an
fondurile necesare pentru activitatea de cercetare a românilor din Ungaria. În 1998

îns acela i Minister, f r nici o motivare a sc zut la o treime fondul b nesc asigurat
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în anii anterior, periclitînd astfel funcionarea normal a Institutului de cercetare.

Aceast situaie a produs-o Secia pentru minorit i a Ministerului Culturii i Educaiei

Publice, secie cu angajai din rîndul românilor din Ungaria. Cert este, ace ti
colaboratori ai ministerului de resort n-au participat la nici un eveniment cultural

organizat de Institutul de cercet ri, la evenimentele culturale române ti despre care a
încercat s informeze cititorul prezenta cronic sumar .
tefan Fr tean
[Lumina 1998, p.25-26.]

Tab r de cercetare istoric i etnografic
(Bedeu, 26 iunie–4iulie 1998)


Cea de-a 23-a ediie a tradiionalei Tabere de cercetare istoric i etnografic a fost
organizat de Direciunea Muzeului Judeean, Institutul de Cercet ri al Românilor din


Ungaria i de Uniunea Cultural a Românilor din Ungaria între 26 iunie i 4 iulie în
comuna Bedeu. Au trecut mai mult de dou decenii de la pornirea acestor cercet ri
în cadrul taberelor de var . În decursul acestor 23 de ani s-au organizat cercet ri

aproape în toate comunele locuite i de români, ba chiar în unele au fost cercet ri de
acest gen cu dou ocazii. La Bedeu tab ra a fost organizat pentru prima dat în
anul 1980, deci tab ra din aul acesta a fost a doua ocazie pentru asemenea
cercet ri.
Cercet rile din cadrul taberei – care a durat zece zile – la care au participat

speciali tii muzeului, cercet tori români împreun cu elevii liceului românesc din
Giula au adus un succes convenabil.

Trebuie s subliniem c de i au trecut optsprezece ani de la organizarea primei


tabere, populaia româneasc din Bedeu i-a p strat identitatea româneasc , i-a
meninut limba matern pîn în zilele noastre. Toi informatorii întrebai ne-au stat la

dispoziie, ne-au îmbog it informaiile despre istoria i etnografia comunei. S-a
înregistrat pe band de magnetofon, în graiul vorbit la ora actual aproape tot ce s-a

p strat în memoria informatorilor în leg tur cu istoria i etnografia românilor din

Bedeu. Fotograful muzeului a fotografiat portretele populaiei române ti, tot ceea ce

nu se putea depista pentru muzeu. Pe lîng acestea totodat am reu it s depist m
i s achiziion m pentru colecia muzeului din ceramica popular p strat înc prin
podurile caselor cum au fost oalele, ulcioarele de lut, din frumoasele textile esute

pentru marile s rb tori cum sînt: feele de mas , „m s riele”, tergarele. Am mai

g sit i unele textile de mare raritate cum sînt batistele, lenjeriile brodate sau de uz

casnic. Am achiziionat i cîteva obiecte sau unelte specifice vieii tradiionale. Toate
piesele depistate, casetele de magnetofon înregistrate, portretele informatorilor azi
îmbog esc colecia muzeului de baz .

Trebuie s accentu m c pîn în prezent tabere de acest gen în irul cronologic s-au
organizat în localit ile: Chitighaz (1976), B tania (1977), Aletea (1978), Micherechi
(1979), Bedeu (1980), Chitighaz (1981), Apateu (1982), Cenadul Unguresc (1983),
S cal (1984), Otlaca-Pust (1985), Jaca (1986), B tania (1987), Pocei (1988), Leta

Mare (1989), Peterd (1990), Darva (1991), Vecherd (1992), Crîstor (1993),
Nyíradony (1994), Csorvás (1995), Aletea (1996), Micherechi (1997), Bedeu (1998).
Pe baza experienelor de pîn acum s-a conturat observaia c organizarea taberelor

de acest agest gen i-a îndeplinit sarcina, iar în viitor trebuie s se g seasc o nou
form de cercetare cu alte condiii, cu alte scopuri. Iniial cel mai important scop al
acestor tabere era îmbog irea patrimoniului muzeal al românilor din Ungaria. Cu
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organizarea celor 23 de ediii ale acestor tabere s-a ajuns ca Muzeul de baz al
românilor din Ungaria s aib o colecie considerabil (circa 10000 de piese


etnografice i peste 10000 de istorice), care are menirea s reprezinte istoria i
etnografia românilor din Ungaria de azi.

Elena Csobai
[Calendarul românesc, 1999, p. 105–106.]

ansele de viitor ale unui institut de cercet ri

Cultura va salva românimea din Ungaria


Poate i la aceasta afirmaie a lui Iosif Vulcan s-au gândit pe la începutul

anilor '90, acei câiva cercet tori i creatori români din Ungaria, care au înfiinat mai




întâi un cerc, i apoi o comunitate i un institut de cercet ri. Ace ti oameni de tiin
i-au propus scopuri cât se poate de concrete: crearea unui for de dezbatere a

temelor profesionale actuale (de limb , înv  mânt, cultur , art etc.) i iniierea unor


cercet ri tiinifice mai chibzuite, mai organizate i exigente, iar rezultatul lor s fie

valorificat în vederea unei autocunoa teri mai temeinice a românilor din Ungaria. În

mai puin de zece ani, ace ti oameni însufleii au f cut mai mult decât atât...
Despre începuturi...
În prim vara anului 1991 s-a constituit cercul de cercet ri, sub denumirea provizorie
„Pentru Cultura Român din Ungaria". Scopul principal al acestui cerc a fost ca s



adune forele spirituale i creatoare ale comunit ii române ti din Ungaria i s


formeze o intelectualitate puternic i con tient .

La 7 februarie 1992, acest cerc s-a transformat în „Comunitatea Cercet torilor i
Creatorilor Români din Ungaria". Înc din anul înfiin rii Comunit ii s-a hot rât
instituionalizarea muncii de cercetare, fiindc f r subvenii financiare nu se poate
face munc profesional de calitate. Cu un an mai târziu, la 13 februarie 1993,

Comunitatea î i constituie „Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria". Ca
director este ales pentru 3 ani, dr. Maria Berényi, al c rei mandat este prelungit pân
in 2001.
Printre colaboratorii externi ai Institutului g sim personalit i marcante ale românilor
din Ungaria: Lucia Borza, profesoar , autoare a mai multor manuale de limb

român ; Alexandru Hoopan, etnograf; dr. Ana Borbély, colaborator tiinific la
Institutul de Lingvistic al Academiei Maghiare de tiin ; Elena Muntean Csobai,
 
muzeolog; Emilia Martin, muzeolog; dr. Gheorghe Petru an, eful Catedrei de
Român a colii Superioare Pedagogice din Seghedin; Mihai Cozma, profesor, autor

al mai multor manuale de limba român , dr. Ana Hoopan i Mihaela Bucin,
profesoare la coala Superioar Pedagogic din Seghedin; Eva Cozma Fr tean,

profesoar ; tefan Oroian, artist plastic. Am în irat aceste nume fiindc , probabil


muli sunt i printre cititorii acestor rânduri care îi cunosc pe unii dintre ei i sunt

con tieni de valorile muncii lor.
Dup un început cu iluzii - un viitor nesigur
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La finanarea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria s-a angajat însu i

Guvernul Ungariei prin Hot rârea nr. 1025 din anul 1993, în care se stabile te:
„Trebuie asigurat funcionarea continu a Institutului Românesc de Cercet ri din
Gyula".


La început totul a p rut a fi perfect. În primii ani, Institutul i-a desf urat activitatea

dintr-un fond convenabil, o sum de circa 5 milioane de forini. Asta s-a oglindit i
prin bogata activitate. Înc de la începuturi, Institutul organizeaz anual un simpozion
tiinific despre cultura, istoria, civilizaia româneasc la care în ultimul timp particip
i oameni de tiin din România, ca de exemplu doamna Acad. Cornelia Bodea din



Bucure ti, sau cercet tori, muzeologi din Arad i Oradea. În îngrijirea i cu sprijinul
Institutului apar revistele „Lumina", „Izvorul", „Annales". Din initiaiva Institutului, la

Gyula se afl bustul lui Moise Nicoar i placa comemorativ a generalului Gheorghe

Pomu, români n scui în acest ora . La dezvelirea pl cii lui Pomu, în prim vara

anului trecut, dr. Maria Berényi a menionat c , de acum înainte, elevii colii generale
i ai Liceului Nicolae B lcescu, cu ocazia anivers rii evenimentelor de la 1848-1849,


vor avea un loc sigur pentru a- i aminti i de eroii români ai libert ii. În biografia
colilor de naionalitate, din acest an colar s-a introdus i predarea culturii i
civilizaiei românilor din Ungaria. Nu exist înc manual separat pentru aceasta
materie, îns profesorii se pot preg ti din volumele, publicaiile ap rute sub îngrijirea
Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria.

În cuno tina acestor rezultate nici nu ni se pare mult 5 milioane de forini pentru un

an. Atunci când se tie c în Ungaria, de exemplu, o autoguvernare de minoritate pe
ar funcioneaz într-un an din circa 20-25 de milioane de forini! În cazul românilor,

cea mai accentuat munca de specialitate se desf oar în cadrul Institutului de

Cercet ri, i nu în autoguvernare, care este o „n scocire" a politicii statului maghiar.


Dar i printre aceste autoguvern ri g sim excepii: românii din Seghedin, care au i

ei o autoguvernare a lor, desf oar o activitate cultural din banii acesteia (public

revista „Convieuirea", organizeaz serate române ti, sprijin Parohia Ortodox

Român din ora etc.), iar membrii organizaiei nu primesc nici un forint (!) pentru
munca lor. Nu stim, dac are pereche aceasta autoguvernare româneasc .

Pân în 1997, Ministerul Culturii i Educaiei Publice a asigurat fondurile necesare

pentru Institutul românesc. În 1998 îns acela i Minister, f r nici o motivare a sc zut
la o treime fondul b nesc asigurat în anii anteriori, periclitând astfel funcionarea

normal . Aceast situaie a produs-o Secia pentru minorit i a Ministerului Culturii i

Înv  mântului, secie care lucreaz i cu angajai din rândul românilor din Ungaria.



Cum s-a întâmplat totu i asta, când exist i o hot râre de Guvern care stabile te:
„Trebuie asigurat funcionarea continu a Institutului Românesc de Cercet ri din
Gyula"?
Hot râri nerespectate
Conducatoarea Institutului, dr. Maria Berényi se teme de viitorul Institutului în
condiiile în care în Ungaria exist nu una, ci dou Hotarâri de Guvern, care declar
subvenionarea financiar a Institutului de Cercet ri din Gyula. La 13 octombrie
1998, la Budapesta s-a întrunit Comitetul de specialitate pentru colaborarea în
problemele minorit ilor naionale din cadrul Comisiei Mixte interguvernamentale de


colaborare i parteneriat activ între România i Ungaria.
Comitetul de specialitate a propus ca „Guvernul Ungariei s asigure resursele
bugetare necesare funcion rii continue a Institutului de Cercet ri al Românilor din
Ungaria". Aceasta propunere a fost aprobat de Guvernul Ungariei la 19 decembrie,
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prin Hot rârea nr. 2281/1998, punctul 6. Responsabilii sunt: ministrul Finanelor,
ministrul Justiiei, ministrul Patrimoniului Cultural Naional, ministrul Înv  mântului,


pre edintele Oficiului pentru Minorit i Naionale i Etnice. Termenul este nelimitat.
Cum se poate c pân la începutul lunii mai a.c., nici unul dintre cei cinci responsabili
n-a avut timp s acorde atenie celor dou hot râri valabile? Sau nu sunt suficiente
dou hot râri?


Toat lumea tie (chiar i Consiliul Europei) c la alegerile din toamn românii din
Ungaria au r mas f r autoguvernare pe ar . Ce p cat! Nu are cine s ne reprezinte

"oficial" în viaa politic . i...? Dar oare cine tie c Institutul de Cercet ri al


Românilor din Ungaria, care a desf urat în ase ani o activitate atât de bogat - pe
care autoguvernarea nu o va face nici în dou zeci de ani -, de 16 luni funcioneaz


din sume mizerabile? Este o minune totu i c Institutul funcioneaz i acum,

editeaz c ri, organizeaz tabere pentru copii, i toate aceste activit i le face cu idei
bine gândite. Precum a spus odat dr. Maria Berényi: „Meninerea noastr etnic
este posibil doar prin cultur . Cât cultur , atâta libertate, atâta democraie, atâta

toleran , atâta con tiin de neam." Dac nu vom avea Institut de Cercet ri, nu va


avea cine s culeag , s cerceteze, s prelucreze i s publice valorile istorice i


culturale române ti din Ungaria. Ce vom preda copiilor la coal ? C trebuie s fii
român, fiul meu, s poi ajunge membru în autoguvernare!? Dar pe cine o s
„autoguvern m"? Un popor sau o naionalitate, care nu are cultur , nici nu mai
exist .
Palma de la neam te ustur mai r u decât cea de la un str in



Pe bun dreptate se poate pune întrebarea: numai guvernul i ministerele Ungariei

pot fi de vin c Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria, de un an i

jum tate, „moare de foame"? La Ministerul Înv  mântului i la Oficiul pentru

Minorit i se afl i câte un referent cu problemele românilor din Ungaria. Un român,

care prime te salariu pentru ca s lupte pentru interesele minorit ii sale. La Minister
aceasta este Ana Oros Simon, iar la Oficiul pentru Minorit i, tefan Fr tean. Soia

domnului Fr tean este membru fondator al Comunit ii cercet torilor, el însu i

participând la toate programele organizate de Institut, i, dup posibilit ile sale,

str duindu-se pentru interesele române ti. O informaie foarte proaspat , primit de

la tefan Fr tean este c la sfâr itul s pt mânii trecute, Ministerul Justiiei sub
conducerea c ruia funioneaz Oficiul pentru Minorit i a hot rât asigurarea unei
sume de 1,2 milioane de forini din fondul de intervenie pentru Institutul de Cercet ri

de la Gyula. Directoarea a cerut cu urgen 2,8 milioane, dar fl mândului i o bucat
de m m lig rece i se pare pl cint . Celorlali responsabili nici c le pas .
Unii cred c problema principal a românilor din Ungaria este ca dintre cele 13

minorit i numai ei nu i-au putut înfiina autoguvernarea pe ar . În 1998, am avut
înc autoguvernare, dar nici atunci nu s-a primit mai mare atenie pentru Institutul de

Cercet ri. De ce? Poate s fie un r spuns i urm torul: Nici unul dintre membrii fostei


Autoguvern ri Române ti pe ar , nici pre edintele Ioan Budai, care este directorul
unicului liceul românesc din Ungaria, nu este membru al Comunit ii sau Institutului,
ba mai mult, nici nu particip la programele organizate de cercet tori. Nici m car la
manifest rile din Budapesta nu ia parte referenta român de la Ministerul

Înv  mântului. Din p cate, i pentru românii din Ungaria sunt caracteristice cuvintele
de odinioar ale lui Ioan Slavici: "Cât de mult se deosebesc românii unii de alii în


ceea ce prive te felul de a gândi, de a simi i de a vorbi, cât de anevoie se îneleg


între dân ii i cât de greu e a-i face s lucreze împreun ."
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Eva Iova, Seghedin
[Cotidianul, 1999, 10-16 mai]

Zi de Institut
Sîmb t , la 9 septembrie, în sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria s-au
întîlnit cercet torii români din Ungaria în cadrul Zilei de Institut. Pe ordinea de zi a
edinei au figurat urm toarele:
1. Prezentarea temelor de cercetare, efectuate în cadrul Institutului
2. Scoaterea publicaiilor
3.Organizarea celui de al X-lea Simpozion
4.Dezbaterea problemelor de funcionare a Institutului
5.Diverse

De aceast dat , cercet torii no tri s-au adunat într-un cerc mai restrîns, în mijlocul

c rora dr. Maria Berényi, directoarea Institutului a coordonat edina. Directoarea a
accentuat c aceast consf tuire ar fi trebuit s aib loc în luna iunie, dar din motive
de boal , s-a amînat pe data de acum, din septembrie.
Directoarea i-a informat pe cercet torii prezeni, – care de altfel vor ine prelegeri în
cadrul simpozionului – despre situaia penibil a Institutului, despre sursele
financiare, care asigur funcionarea. În anul 2000, Institutului îi st la dispoziie un
buget de 1 850 000 de forini pentru funcionare.

Institutul de Cercet tori al Românilor din Ungaria a concurat pe diferite c i, cî tigînd

o sum considerabil pentru publicaii, cercet ri i proiecte serioase. (Aceste


concursuri reu ite au fost publicate, de altfel, în s pt mînalul nostru i sînt deja
cunoscute.)


Apoi, cei de fa au discutat i s-au îneles în ceea ce prive te data celui de al X-lea

Simpozion, care se va desf ura în zilele de 18–19 noiembrie la Giula, în sediul
Uniunii Culturale.

În cadrul acestei sesiuni tiinifice se vor prezenta prelegeri pe baza studiilor


întreprinse de cercet torii no tri, dar vor ine conferine i cercet torii din România.
Se pot aminti cîteva teme interesante: dr. Gheorghe Sant u: „Concepia lui Kossuth
despre Confederaia Dun rean ; Florica Sant u: Istoria înv  mîntului românesc din
Ungaria de la 1945 pîn în zilele noastre; Ana Borbély: Bilingvismul la românii din

Ungaria; Elena Csobai: Istoria românilor din Otlaca i Vecherd; dr. Maria Berényi:

colile române ti din Ungaria între cele dou r zboaie mondiale. În afar de

prelegeri vom putea vedea i o expoziie despre istoricul celor zece simpozioane.

La punctul „diverse”, doamna directoare a analizat situaia i leg tura nu prea bun a

Institutului cu mediile noastre, i a dat citire cîtorva scrisori primite din partea unor
foruri competente, care într-un fel, au o r spundere pentru funcionarea Institutului de
Cercet ri al Românilor din Ungaria.

t. Oroian
[Foaia româneasc , 15 septembrie 2000, p. 3.]
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Are viitor Institutul de Cercet ri?
La Budapesta s-a discutat şi despre viitorul cercetărilor ştiinŃifice
ale minorităŃilor
„Minorit ile noastre au o identitate r nit . Mul i dintre ei i-au pierdut deja
limba, cultura, obiceiurile str mo e ti” – a apreciat secretarul de stat politic dr.
Hende Csaba, la conferin a cu titlul „Minorit ile din Ungaria la r scrucea
mileniilor” din vinerea trecut , 16 februarie, de la Budapesta. La întîlnirea
organizat de Funda ia Cultural Maghiar i revista Barátság a fost evocat din
nou acel sfat al regelui tefan I c tre fiul s u, care îndeamn la respectarea
celorlalte popoare care tr iesc împreun cu ungurii în Bazinul Carpatic.
„Sîntem con tien i – a mai ad ugat Hende Csaba – c mai avem multe de f cut
pentru minorit ile na ionale i etnice din Ungaria, pentru c Europa viitoare nu
va fi o topitoare de na ii.”
Trebuie s ne adapt m la vremurile noi
Ombudsmanul pentru drepturile minorit ilor Kaltenbach Jen a stabilit c de pe

acum a trecut vremea cînd s-a crezut despre minorit i c sînt ni te grupuri care



danseaz i cînt i pot fi puse în vitrin . Începutul anilor ’90 a adus i pentru
naionalit i mai mult libertate, mai multe nout i. Ele au devenit factori constitutivi ai
 rii, nu trebuie s se mai simt ca oaspei pe acest p mînt. Acum zece ani,
minorit ile au început s se reorganizeze, vechile structuri au fost revalorificate, au
fost create instituii noi.



Dup ace ti doi confereniari, Hende i Kaltenbach, Fuzik János, pre edintele
Autoguvern rii Slovace pe ar – moderatorul întîlnirii de la sediul Fundaiei
Culturale Maghiare din Cetatea Budei –, i-a invitat pe reprezentanii minorit ilor din

Ungaria, în majoritate directori de instituii culturale sau de cercetare, s - i prezinte
comunic rile. Despre situaia românilor din Ungaria la r scrucea mileniilor a vorbit dr.
Maria Berényi, directoarea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria.
– Preg tindu-m pentru prelegerea de azi, m-am gîndit c este momentul oportun,
acum, la începutul unui nou mileniu, unui nou secol, ca i noi, minorit ile din
Ungaria, s facem o dare de seam despre istoria noastr i despre acele probleme
care ne-au fr mîntat în ultimele decenii. Cred c globalizarea, integrarea european
afecteaz  i culturile minorit  ilor din Ungaria. S nu ne d m seama de acest fapt, ar
fi o sinucidere. Tocmai de aceea am dat glas i în prelegerea mea acelor idei, care
susin c tradiiile, culturile minorit  ilor trebuie s se adapteze la condi iile noi.
Trebuie s lu m la cunotin c tr im într-o lume tehnico-tiin ific . Cînd spun asta,
m gîndesc la internet, la integrarea în structurile europene, .a.m.d. Cred c trebuie
s facem tot posibilul ca s ne p str m valorile culturale i istorice, dar totodat
acestea s fie împrosp tate cu influenele noi, adaptate la cerinele zilelor noastre.
Numai acela este viabil – iar asta este valabil i în cazul minorit  ilor din Ungaria –,
care tie s se reînnoiasc , s reînvie, s se dezvolte.

Dup prelegerile reprezentanilor germanilor, slovacilor, bulgarilor, slovenilor i

rusinilor, sub conducerea domnului Doncsev Toso, fostul pre edintele al Oficiului
pentru Minorit i, s-a inut o mas rotund despre situaia institutelor de cercet ri ale
minorit ilor din ara noastr .
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Dou hot rîri de guvern care nu au fost luate în seam



Despre Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria se tie c el a fost înfiinat

exact cu 8 ani în urm , la 13 februarie 1993, de c tre Comunitatea Cercet torilor i
Creatorilor Români din Ungaria. La finanarea funcion rii Institutului s-a angajat


însu i Guvernul Ungariei, prin Hot rîrea nr. 1025 din anul 1993, în care se stabile te:
„Trebuie asigurat funcionarea continu a Institutului Românesc de Cercet ri din


Giula”. În primii ani, Institutul i-a desf urat activitatea dintr-un fond corespunz tor,

în 1993 din 1,5, în 1994 din 3, iar în 1995 i ’96 din cîte 6 milioane de forini. Acum
cinci ani îns , acest sprijin pentru funcionare a fost anulat, f r nici o motivare.
Dar conducerea Institutului de Cercet ri a continuat lupta pentru obinerea fondurilor
necesare funcion rii. Cu ce rezultate? S-a validat o nou Hot rîre de c tre Guvern.
La 13 octombrie 1998, la Budapesta s-a întrunit Comitetul de specialitate pentru
colaborarea în problemele din cadrul Comisiei Mixte interguvernamentale de


colaborare i parteneriat activ între România i Ungaria. Comitetul de specialitate a
propus ca „Guvernul Ungariei s asigure resursele bugetare necesare funcion rii
continue a Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria”. Aceast propunere a
fost aprobat de Guvernul Ungariei la 19 decembrie, prin Hot rîrea nr. 2281/1989,
punctul 6. Responsabilii sînt: ministrul finanelor, ministrul justiiei, ministrul

patrimoniului cultural naional, ministrul înv  mîntului, pre edintele Oficiului pentru

Minorit i Naionale i Etnice. Termenul este continuu.
Au trecut mai bine de doi ani, dar situaia Institutului de Cercet ri nu este rezolvat
nici azi. Nici munca de cercetare, nici editarea noilor publicaii nu a încetat, pentru c
prin concursuri se pot obine bani pentru aceste scopuri, îns acestea nu garanteaz

un viitor singur instituiei culturale române ti.
Dac vrei s cercetezi, concureaz
Dr. Maria Berényi a prezentat aceast situaie trist celor prezeni, printre care s-au

aflat i Ana Oros Simon, directoarea general a departamentului pentru minorit i din
cadrul Ministerului Înv  mîntului, respectiv Molnár Márton, directorul Fundaiei

Publice “Pentru Minorit ile Naionale i Etnice din Ungaria”. Doamna Ana Oros
Simon a aminiti c pîn în 1996 Ministerul Înv  mîntului a asigurat fonduri

însemnate pentru cele dou institute de cercet ri, al românilor i al slovacilor, dar


dup 1997 i alte minorit i i-au constituit astfel de organizaii, iar astfel finanarea
lor nu s-a mai putut rezolva. S-a trecut atunci la o nou form de finanare: pentru

fiecare proiect trebuie înaintat un plan de lucru, un dosar de concurs, i numai prin

aceast form concret pot fi sprijinite cercet rile tiinifice ale acestor institute. Din
aprecierile f cute de Maria Berényi la întîlnirea din s pt mîna trecut se înelege
îns c dac statul maghiar nu consider necesar finanarea bugetar a acestor
institute de cercet ri, el, adic statul, nici nu are nevoie de ele. În aceste condiii
incerte, ele se vor putea menine numai atît timp cît minorit ile – printr-o munc
amarnic – le vor putea ine în via .
Molnár Márton a informat asistena c în acest an, Fundaia Public pentru Minorit i
va sprijini atelierele de cercetare printr-un concurs separat. În acest scop s-au
rezervat 9 milioane de forini. Pentru cercet ri se vor împ ri alte 9 milioane. Deci, în
total, 18 milioane de forini, din care îns numai 33% vor putea fi folosite pentru
cheltuieli de funcionare.
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Numai în form instituionalizat ne vom putea menine
Precum s-a mai publicat, la începutul acestui an, în cadrul Academiei Maghiare de
tiin s-a înfiinat Institutul Academic de Cercetare a Minorit ilor. Acesta, în 2001,


gospod re te din 45 de milioane de forini. În programul tiinific al acestui institut, –

condus de dr. Szarka László, prezent i el la conferina din 16 februarie –, afl m în
primul rînd cercet ri asupra minorit ii maghiare din afara granielor Ungariei,


cercetarea etniei romilor i a evreilor i analizarea asimil rii minorit ilor din Ungaria.


Cu acelea i probleme ca institutul românilor se confrunt i minoritatea slovac .
Doamna Gyivicsán Anna, directoarea Institutului de Cercetare al Slovacilor, cu sediul


la Bichi ciaba, i-a exprimat am r ciunea în leg tur cu faptul c Ministerul

Înv  mîntului i Ministerul Patrimoniului Cultural „ne-a p r sit”, întrebîndu-se oare
de ce responsabilii nici nu discut cu ei sau de ce nu îi informeaz , dac acea
Hot rîre de Guvern, din 1993, nu mai este valabil .
– Autoguvernarea pe ar a Slovacilor încearc s rezolve aceast situaie ingrat –

a asigurat la conferin pre edintele Fuzik János –, dar înc nu tim care va fi sfîritul
drumului pe care am pornit. Sîntem contieni de valoarea muncii care se desf oar
în Institutul nostru, i tocmai de aceea am hot rît s -l prelu m i s -l integr m în
administrarea reprezentanei pe ar .

Cît despre viitorul Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria: acesta r mîne i
în continuare nesigur.
– Am susinut i la întîlnirea de azi, împreun cu colegii mei c minorit ile numai
printr-o form institu ionalizat se pot menine. Dac nu vom avea acest sistem
institu ionalizat, nu vom avea coli sau institu ii cultural-tiin ifice, atunci nu avem nici
o ans ca s ne meninem. – a fost concluzia doamnei Maria Berényi.
A.Bauer – E. Iova
[Foaia româneasc , 23 februarie 2001, p. 3]

D ri de seam

i proiecte de viitor


În acest an, prima adunare general a Comunit ii Cercet torilor i Creatorilor


Români i a Institutului de Cercet ri a Românilor din Ungaria a fost convocat i
inut pe ziua de sîmb t , 24 februarie, în Giula, la sediul Uniunii Culturale, la care
au participat 11 cercet tori.
În primul rînd, s-a discutat despre activitatea din anul 2000 a celor dou organizaii.



S-a apreciat i s-a analizat pe larg i adîncit munca, precum i lucr rile de cercetare

referitoare la anul trecut. Cele dou organizaii i-au acordat activit ile în mai multe
sfere comune. Astfel a fost publicat volumul cu studii privitoare la istoria, starea limbii
i etnografia Micherechiul. A ap rut revista istoric , literar i artistic Lumina 2000,

la fel i Izvorul 2000, revista etnografic a românilor din Ungaria. A continuat
inventarierea materialului din colecia Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria.



Comunitatea s-a angajat la organizarea i desf urarea concursului de cunoa tere a

patriei. Membrii Institutului au participat, prin expuneri i prezent ri, la tab ra de


autocunoa tere organizat de Autoguvern rea pe ar a Românilor din Ungaria i
înc multe altele.


În continuare, s-a întocmit i planul de activitate pe anul 2001, în care figureaz , ca i

pîn acum, tab ra de creaie. Vor apare din nou revistele editate pîn acum, i noi

capitole despre istoria i etnografia românilor din Ungaria. i în acest an se vor
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asigura posibilit i arti tilor plastici pentru a se prezenta în toamn la o expoziie
colectiv , care se va vernisa la sediul Uniunii. Ca o noutate: se va iniia realizarea
unei prezent ri a c rilor referitoare la expoziii de istorie, etnografie, art plastic în

Giula, Micherechi i Budapesta. Se vor face încerc ri de colaborare cu secia de

înv  mînt al Autoguvern rii pe ar a Românilor din Ungaria i cu diferite instituii
culturale din România.

Bineîneles s-a discutat i despre problemele financiare ale celor dou organizaii,
care îngreuneaz realizarea multor scopuri.
Gh. Sant u
[Foaia româneasc , 2 martie 2001, p. 3.]

Interes sc zut fa

de o problem arz toare

“V-am invitat aici deoarece credem c pentru românii din Ungaria acum s-a ivit o

posibilitate de care neap rat trebuie s ne folosim: avem ansa s introducem în
colile noastre acele valori, cunotine, care ar putea contribui la stoparea sau
încetinirea procesului de asimilare” – a motivat invitaia la conferina de înv  mînt,
din sîmb ta trecut , de la Giula, dr. Maria Berényi, directoarea Institutului de
Cercet ri al Românilor din Ungaria. Organizatorii au invitat la întîlnirea din ultima zi a

lunii iunie toi profesorii i responsabilii care pot fi interesai de introducerea în

toamn , în colile noastre, a noii programe-cadru de înv  mînt.
Poate începutul vacanei de var a fost cauza pentru care aceast iniiativ nu a


primit atenia cuvenit din partea celor invitai. De la colile unde se pred româna i
au f cut apariia doar cîte o profesoar din Micherechi, Chitighaz, i Otlaca-Pust ,


respectiv patru profesoare de la coala i liceul românesc din Giula. Din partea

Autoguvern rii Române ti pe ar sau a Ministerului de Înv  mînt nu a fost prezent
nici un responsabil, Institutul OKSZI fiind reprezentat de doamna Rodica Müller, iar
Oficiul pentru Minorit i de c tre referentul pentru români tefan Fr tean.
i prin aceast iniiativ , cum s-a accentuat la faa locului de mai multe ori, Institutul


de Cercet ri dore te s dea o mîn de ajutor înv  torilor i profesorilor români, care
din toamn vor trebui s predea pe baza noilor programe. Cercet torii au fost invitai,
i au participat i pîn acum, la orele de român sau la diferitele concursuri de la
colile noastre, pentru a “povesti” copiilor despre tradiiile, obiceiurile, istoria
comunit ii din care fac parte. Unul dintre noile obiecte de studiu va fi cultura i
civiliza ia român pentru care, pîn la ora actual , nu s-a editat nici un fel de manual.
Profesorii se pot preg ti din publicaiile ap rute sun îngrijirea Institutului, unde au
ap rut rezultatele cercet torilor din diferite domenii: istorie, etnografie, limb , etc.
La întrevederea de la Giula, cercet toarele Emilia Martin, Ana Borbély, Mihaela

Bucin, Maria Gurz u Czeglédi i Maria Berény au prezentat cîteva din acele
probleme cu care profesorii se vor confrunta odat cu aplicarea programei-cadru.

Printre acestea se num r cunoa terea istoriei locale, a obiceiurilor legate de cele
mai importante momente din viaa oamenilor, particularit ile etnice, atragerea
copiilor la munca de cercetare, problema grai – limba literar , etc.


Poate prea puin s-a accentuat i la aceast întîlnire c , pe lîng manuale i diferite
c ri ajut toare, un rol cheie îl are profesorul. Rareori se g sesc manuale care pot fi

considerate bune din toate punctele de vedere, îns persoana profesorului – i e



vorba de pedagogul preg tit i con tiincios – poate obine mari succese i în
înv  mîntul minoritar. Despre introducerea la liceu a noului obiect de studiu a vorbit
profesoara Maria Gurz u, care a accentuat c planul nu s-a f cut pe baz
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cronologic , ci pe tematic . Cele auzite ne-au f cut s sper m c elevii de la




B lcescu, din toamn î i vor putea cu adev rat însu i cuno tine de cultur i
civilizaie româneasc . (Despre acest subiect putei citi i în pagina a 10-a a acestui
num r.)


La capitolul discuii, bineîneles, s-a ivit i problema lipsei manualelor colare, dar,
conform promisiunilor, Institutul de Cercet ri va scoate anul viitor un volum care va

cuprinde informaii referitoare la cultura i istoria românilor din Ungaria. Cum se vor
preda pîn atunci aceste subiecte? R mîne la libera alegere a fiec rui professor.
Eva Iova
[Foaia româneasc , 6 iulie 2001, p.3.]

Prestigiul Institutului de cercet ri
Institutul Secolul XX-XXI a organizat la Budapesta, în zilele de 13-14 decembrie,o conferin 
a crei tematic a cuprins analiza schimbrilor din ultimii zece ani în politica minoritar din
Ungaria. Ini iatorul i coordonatorul conferin ei a fost cercettorul dr. Doncev Toso,
colaboratorul Institutului. În cuvîntul de deschidere, dr. Hende Csaba, secretar de stat la
Ministerul Justi iei a apreciat înfiin area autoguvernrilor minorit ilor drept una dintre cele
mai importante realizri ale ultimilor ani. La consftuire au fost dezbtute i probleme legate
de activit ile culturale în limba matern a na ionalit ilor. Directoarea Institutului de
Cercetri al Românilor din Ungaria dr. Maria Berényi a prezentat bilan ul activit ii de
cercetare la români. Institutul condus de doamna Berényi, constituit în 1993, a coordonat în
aceti ani cercetarea a peste 50 de teme, a scos peste 30 de cr i referitoare la diferitele
aspecte ale prezen ei româneti din Ungaria, în special în domeniul istoriei, etnografiei i în
problemele de limb. Toate acestea în condi ii în care Institutul are doar un singur post întreg
de cercettor. Pu ine dintre institu iile tiin ifice ale celorlalte minorit i au putut dovedi o
activitate atît de bogat ca Institutul românesc. La întrebarea lui Doncev Toso privitoare la
colaborarea dintre Institut i Autoguvernarea pe ar a Românilor din Ungaria (ARU),
Maria Berényi a declarat c ARU nu este destul de matur pentru a se folosi de rezultatele
activit ii de cercetare a Institutului. La încheierea lucrrilor, doamna Berényi a mai declarat
c e necesar reexaminarea imaginii Ungariei privitoare la autonomia cultural a
na ionalit ilor, inclusiv a sistemului de alegere a autoguvernrilor minorit ilor, precum a
modalit ilor de finan are, deoarece actuala practic pericliteaz existen a viitoare a
structurilor culturale tradi ionale, formate de-a lungul secolelor.
În aula Institutului-gazd a fost amenajat o expozi ie de fotografii i documente din via a
minorit ilor din ultimii 10 ani, printre care i imagini din arhiva redac iei sptmînalului
“Foaia româneasc”.
-fr tean[Foaia româneasc , 21 decembrie 2001, p.4.]
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Institutul de Cercet ri al Românilor
din Ungaria împline te 10 ani
– La 13 februarie anul viitor se vor împlini zece ani de la înfiinarea Institutului de
Cercet ri al Românilor din Ungaria. Cum v reaminti i de începuturi? Care au fost
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etapele care au dus pîn la înfiinarea acestui Institut? – am întrebat-o pe doamna dr.
Maria Berényi, directoarea Institutului.
– Totul a început în prim vara anului 1991. Atunci s-a constituit cercul cercet torilor,
care purta denumirea provizorie „Pentru Cultura Român din Ungaria”. Cîiva
intelectuali aparin tori minorit ii noastre au pledat pentru înfiinarea acestui cerc,
deoarece au fost de p rere c despre istoria, cultura, prezentul românilor din Ungaria


de azi nu se fac cercet ri sistematice. Aici a aminti i faptul c înc în acest an am

organizat primul simpozion tiinific, care a avut loc la Giula, în zilele de 23-24
noiembrie.
Apoi, la începutul anului 1992, mai exact, în ziua de 7 februarie, acest cerc s-a

transformat în „Comunitatea Cercet torilor i Creatorilor Români din Ungaria”,
asociaie care a fost înregistrat , devenind în acest fel persoan juridic . Înc în
acest an s-a hot rît ca s se instituionalizeze munca noastr de cercetare, fiindc
f r subvenii financiare nu se poate face munc profesional de calitate. Au urmat

luni de munc organizatoric ... A a am ajuns la momentul din prim vara anului 1993,

cînd Comunitatea a reu it s constituie „Institutul de Cercet ri al Românilor din
Ungaria”. În ziua de 29 mai 1993 a fost ales, prin concurs public, directorul
Institutului, în persoana mea. Primul meu contract a fost legat pentru 3 ani, dup care
în 1996, respectiv în 2001, am fost realeas în aceast funcie pentru ali cîte 5 ani.

Institutul nostru are trei secii: etnografic , lingvistic -literar i istoric .
– Din ce necesit i s-a n scut ideea înfiin rii acestui Institut?


– Cred c în principal din dorina de a ne cunoa te mai bine pe noi în ine, de a ne

cunoa te valorile istorice, culturale, folclorice, lingvistice etc. Din cînd în cînd, foarte


rar, au mai ap rut i pîn atunci cîteva studii, în primul rînd pe teme istorice i
etnografice, dar acestea nu au intrat în circuitul cultural al românilor din Ungaria.

Deci, scopul cercului i mai tîrziu al Institutului de Cercet ri a fost ca s adune forele


i, bineîneles,
spirituale i creatoare ale comunit ii române ti din aceast ar


treptat-treptat s formeze o intelectualitate puternic i con tient .
– Cine au fost membrii fondatori?

– I-a aminti aici pe toi membrii Comunit ii, deoarece din aceast organizaie s-a
n scut Institutul: dr. Maria Berényi, dr. Ana Borbély, Lucia Borza, dr. Mihaela Bucin,
Ion Budai, Elena Csobai, Alexandru Hoopan, dr. Ana Hoopan, Eva Cozma Fr tean,
Mihai Cozma, Marius Maghiaru, Emilia Martin, Gyöngyi Mocan, dr. Stela Nicula

Machhour, tefan Oroian, dr. Gheorghe Petru an, dr. Gheorghe Sant u, Ana Secan


Navratil i Ecaterina Tiritean. În perioada 1993–1997 ni s-au mai ata at Anamaria

Brad, Irina Garami i dr. Maria Gurz u Czeglédi.
– Se tie c , în ultimul timp, Institutul de Cercet ri este preocupat de îmbun t irea
înv  mîntului românesc din Ungaria, se ocup tot mai intens  i cu probleme recente
(ca de ex. analizarea rezultatelor de la recens mînt). Care sînt planurile pe termen
scurt, respectiv pe termen lung al acestei instituii?
– Înc înainte de a vorbi despre planuri, vreau s accentuez c Institutul nostru

consider drept un element foarte important ajutorarea muncii educative din coli.
i
Din publicaiile noastre, orice profesor se poate preg ti pentru orele de cultur

civilizaie, la capitolul care se ocup cu istoria, limba i folclorul românilor din
Ungaria. Spre fericire, primim multe semnale pozitive din partea profesorilor în ceea

ce prive te necesitatea acestor publicaii. Institutul nostru de cercet ri scoate în

fiecare an publicaia „Simpozion”, care conine lucr rile simpozionului tiinific din
anul precedent. În serialul „Pagini istorico-culturale” am scos pîn acum monografiile

localit ilor Chitighaz, B tania i Micherechi. Tot cu sprijinul Institutului se scoate



revista de cultur „Lumina” i revista de etnografie i folclor „Izvorul”, în 1996 i în
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2000 a ap rut publicaia bilingv „Annales”, care cuprinde studii mai vaste, iar în


1998 am scos volumul „Bibliografie”, care întrune te, într-o în irare general aproape

toate lucr rile colaboratorilor Institutului, ap rute în ar i în str in tate pîn la finele
anului 1997. Institutul, împreun cu Comunitatea, evoc în fiecare an personalit ile

de seam cu ocazia anivers rilor mai însemnate. A a au fost serb rile în amintirea
lui Iosif Ioan Ardelean, Moise Nicoar , Gheorghe Pomu sau Emanuil Gojdu. Situaia
financiar destul de instabil din ultimii ani a Institutului nu ne permite s ne facem
planuri prea mari pentru viitor. Cred c deocamdat trebuie s ne mulumim cu ideea

s ne bucur m dac vom putea continua i urm torii 10 ani la fel ca în primii.
– Ce p rere avei, unde ar putea fi situat acest Institut, printre instituiile românilor din
Ungaria?
- Institutul este unica instituie româneasc din ar care a fost constituit de c tre
intelectualii români ai comunit ii noastre. Funcionarea acestuia nu este garantat ,


an de an trebuie s ne zbatem în plasa administrativ i financiar i de alt natur

ca s supravieuim. Întocmim zeci i zeci de dosare de concurs ca s avem surse

financiare pentru proiectele de cercetare i pentru editarea publicaiilor. Celelalte


instituii române ti (catedre, redacii, coli, etc.) au fost fondate de c tre anumite

foruri ale statului maghiar. Motivaia noastr a fost s g sim cele mai potrivite c i i

mijloace pentru a promova valorile de seam ale culturii i spiritualit ii noastre.


Sîntem con tieni de faptul c meninerea noastr etnic e posibil numai i numai
prin cultur . Cultura e o form de rezisten împotriva asimil rii. În loc de mesianism,

noi ne propunem drept scop munca mig loas de cercetare, în care ne c l uze te

dragostea de limb i adeziunea la datinile noastre str bune. Înc niciodat mai mult
ca acum, nu ne-am întrebat cu atîta îngrijorare: încotro educaie, înv  mînt,

identitate? În ce direcie i în lumina c ror valori trebuie s îndrum m generaiile


tinere? A adar, i noi ne afl m în faa unor cercet ri impuse de împrejur ri. Sîntem


con tieni de faptul c tiina este supranaional , dar cel ce o practic poate fi
profund angajat fa de naiunea, de naionalitatea din care face parte. Activitatea
noastr de cercetare se îmbin cu misiunea de a prezenta aspecte semnificative ale

vieii i culturii noastre. Condiiile noastre concrete necesit deseori eforturi

supraomene ti. Toate energiile sînt antrenate în lupta noastr pentru supravieuire.

Am supravieuit mai ales prin înc p înare. Totdeauna trebuiau dep ite limitele pe

 
care le impunea momentul. Ca s tim ce trebuie s facem, e bine s tim i ceea ce


sîntem. Fiindc viitorul nu este i nu poate fi cu totul str in, rupt de prezent i trecut.


Identitatea unui popor, a unei minorit i i a unei civilizaii se reflect i se rezum în


ceea ce se nume te „cultur ”. În cultur trebuie s ne ocrotim i s ne susinem

valorile cu orice pre. E timpul s ne lu m în considerare, cu toat gravitatea i

responsabilitatea, tradiia, valorile perene ale culturii române ti, cl dind pe ele

edificiul marcat de spiritul novator al timpului. Orice minoritate din lume î i ap r , prin

programe bine alc tuite, cultura i limba naional . De ce am face excepie de la

aceast regul ? Orice societate trebuie s - i adjudece resursele propriei reform ri.
Filonul naional-etnic nu poate r mîne imun la tendinele universale de evoluie.
Cultura nu e altceva decît o stare de spirit, un mod de integrare a individului în




comunitate i orice cultur este în acela i timp i determinant , i determinat .
E. Iova
[Calendarul românesc 2003, p.132-134. ]
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Comunitatea românească din Ungaria
Oameni şi fapte (1): Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria


O punere în tem . De o intelectualitate deplin format , care s - i asume rolul de
p str tor al identit ii la toate componentele vitale (limb , cultur , istorie, religie,
tradiie), în cazul comunit ii românilor din Ungaria, putem vorbi abia în jurul anilor

’60 al secolului trecut. Primul grup compact, atât ca valoare, cât i ca unitate de

interese puse în slujba comunit ii române ti, s-a format în cadrul Catedrei de limba


român de la ELTE, din Budapesta, grup din care intelectuali, profesori i ziari ti, au
contribuit la formarea altora, prin activitatea de la Catedra de român din cadrul

Institutului Superior de la Seghedin. Între aceste dou centre de înv  mânt i
cultur , considerate oazele de lumin ale comunit ii, se pot m sura izbânzile de azi

ale unor intelectuali de nobil probitate i onest responsabilitate. Prima generaie

formatoare (Lucia Borza, Gh. Petru an, Mihai Cozma, Domokos Samuel, Gh.


Sant u, Ilie Iv nu , Ecaterina Tiritean, Ana Cri an) poate fi îndrept it s jubileze
de lucrul bine f cut, privind azi, cu melancolia inerent a îneleptului, generaia care


este în plin activitate i for creatoare. Ideea de a da unitate de aciune i impuls

aciunilor de îmbog ire i p strare a identit ii românilor din Ungaria, într-o vreme
când politicul deturna naionalul printr-o accentuat linie de asimilare, a f cut ca mai


vârstnicii intelectuali s -i caute pe mai tinerii entuzia ti, într-un efort comun i

programat de a- i organiza în interiorul comunit ii un forum al intelectualilor români.

S-a pornit astfel, dup anii ’75, iniiativa de c utare i susinere a programelor care
s duc la definirea identit ii comunitare. coala în limba matern (programe,
manuale, c ri), biseric româneasc (reactivarea episcopiei ortodoxe a românilor


din Ungaria), tradiii (culegerea i p strarea creaiilor i produciilor folclorice din

zonele locuite de români), istorie (cercetarea i arhivarea documentelor care


vizeaz românii din Ungaria i zonele locuite de ace tia), mass-media în limba
matern (emisiuni radio-tv în român , pres scris în român ), forme de


reprezentare politic i cultural a comunit ii române ti (Uniunea Democratic a
Românilor din Ungaria, Uniunea Cultural a Românilor din Ungaria), iat câteva din

imperativele anilor 60’-’80 care au captat atenia intelectualit ii române ti de aici.
Începuturi, împliniri. Abia cu a doua generaie de intelectuali autohtoni (Tiberiu
Herdean, Ana Hoopan, Maria Berényi, tefan Oroian, tefan Fr tean, Tiberiu
Juhas) s-a pus problema unei organiz ri instituionale a cadrului de manifestare a
 
identit ii printr-un program riguros, consecvent i tiinific, care s r spund

provoc rilor politicii i ideologiei din ara de adopie. O prim iniiativ a venit în anul
1985, când Tiberiu Herdean, Mihai Cozma, Gh. Sant u, Maria Berényi, Lucia Borza,
s-au grupat în jurul unei reviste de cultur , Timpuri, revist care apare pân în
pragul anului 1990. Din acest grup, activ în publicarea unor lucr ri de sintez despre
românii din Ungaria, în revista amintit , în anul 1992, s-a format Comunitatea

cercet torilor i creatorilor români din Ungaria, care i-a fixat ca obiectiv

instituionalizarea cercet rilor prin organizarea de proiecte i programe finanate prin
concursuri. În anul urm tor, 1993, grupul decide s constituie Institutul de Cercet ri

al Românilor din Ungaria, cu statut juridic, program i for de conducere. De atunci,
directorul Institutului este dr. Maria Berényi, un intelectual de valoare al comunit ii,

foarte activ în scris i în viaa comunit ii. De la înfiinarea lui, acum 10 ani, Institutul
i-a fixat câteva obiective i s-a organizat în plan intern. Cele trei secii de cercetare,

etnografic , lingvistic-literar i istoric , au adunat, în timp, toat crema

intelectualit ii române ti din Ungaria: Tiberiu Herdean, Lucia Borza, Mihai Cozma,
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Alexandru Hoopan, Gh. Petru an, Ana Borbély, Elena Csobai, Emilia Martin, Stella
Nikula, Gh. Sant u, Ana Hoopan, Maria Gurz u, Eva Cozma Fr tean, (vom reveni

în numerele viitoare cu profiluri individualizate ale multora din ace ti intelectuali).
Din 1991, Institutul organizeaz , în fiecare toamn câte un simpozion al comunit ii,
unde se prezint cercet rile din anul respectiv. În toamna lui 2002 a avut loc cel deal XII-lea simpozion.
Lucr rile acestor conferine se public regulat în publicaia Institutului, Simpozion,

iar studiile mai ample în revista anual , Annales (1996, 2000). Sub acela i gir al



forului tiinific apar i revistele Lumina (de cultur ), Izvorul (etnografie i folclor),


precum i volumele de istorie a localit ilor române ti din Ungaria, Pagini istorico
culturale (Chitighaz, Micherechi, B tania). Institutul s-a implicat i în marcarea unor



personalit i care au aparinut comunit ii române ti din Ungaria i care i-au adus

un aport însemnat la p strarea i îmbog irea tezaurului cultural românesc, precum
Iosif Ioan Ardelean, Moise Nicoar , Gheorghe Pomu, Emanuil Gojdu.
Cele 12 ediii ale întâlnirilor anuale ale intelectualilor români nu numai c sunt un

bun prilej de valorificare a cercet rilor lor de peste an, dar ofer i perspectiva

îmbucur toare c exist înc o for inteletectual care vegheaz la meninerea i
conservarea identit ii minorit ii, atât de ameninat azi. Împuinarea num rului

românilor autohtoni (de la 20-25 mii acum zece ani, la 8400 în 2001), ca i
cavalcada spectacolului alegerilor politice în forurile de reprezentare minoritar ,

care s-au încheiat recent în Ungaria, înt resc parc voina i unitatea intelectualilor,
grupai în acest scut de românitate, Institutul de cercet ri al românilor din Ungaria.


Vrednicia i m rinimia lor, care se înc p âneaz în a ine mereu sus i
neîngenuncheat steagul românit ii, caracterizeaz un entuziasm al aventurii


intelectuale. Frumoasa lor risipire, ca i dramatica zbatere cu vremi i vremuri nu



tocmai prielnice i prietenoase, d parc i aura senin t ii gesturilor lor i îi face s

înainteze cu râvn în n dejdi i împliniri. Iat un mesaj recent al directorului acestui


for intelectual, istoric i poet, dr. Maria Berényi, despre darul i nobila misiune a
intelectualului român din Ungaria: "Condiiile noastre concrete necesit deseori
eforturi supraomeneti. Toate energiile sunt antrenate în lupta noastr pentru
supravieuire. Am supravieuit mai ales prin înc p ânare (…). Ca s tim ce trebuie
s facem, e bine s tim i ceea ce suntem. În cultur trebuie s ne ocrotim i s ne
susinem valorile cu orice pre." (Calendarul românesc, 2003).
Cornel Munteanu, Catedra de Român , ELTE, Budapesta
[Clipa (SUA), 2003, nr. 586, 4 februarie]

Ca Micherechiul s - i p streze valorile specifice
La ini iativa Oficiului pentru Minorit i Na ionale  i Etnice din Ungaria, Institutul de
Cercet ri al Românilor din Ungaria va efectua în lunile urm toare prima faz a unui
proiect în vederea revitaliz rii  i înt ririi folosirii limbii române la Micherechi. În urma
vizitei oficiale la Budapesta în prim vara acestui an a secretarului de stat Doru Vasile
Ionescu,  eful Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului
Informa iilor Publice din România, Oficiul pentru Minorit i se angajeaz la realizarea
unor institu ii-pilot, prima dat la Micherechi, apoi  i la Giula  i Chitighaz, unde
elementul românesc va primi o aten ie accentuat . Despre  ansele realiz rii acestui
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proiect  i despre primele sarcini s-a discutat vinerea trecut , la 16 mai, în cadrul unei
e organizate la sediul din Giula al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria.

 edin





La întâlnirea iniiat de Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria i desf urat
numai în limba român , au fost invitai reprezentani ai comunei Micherechi,

cercet tori, profesori, jurnali ti. Dr. Maria Berényi, directoarea Institutului de Cercet ri
a subliniat importana proiectului în felul urm tor: „Scopul nostru este realizarea unei
cercet ri complexe în ceea ce privete folosirea limbii, starea identit  ii, situa ia
institu iilor principale din Micherechi. Institutul s-a angajat s depisteze  i, cu ajutorul
unui chestionar, s investigheze acele probleme-cheie care aparin acestei chestiuni.
Noi am solicitat ca la aceast munc s participe  i câiva specialiti din rândul
minorit  ii noastre, care cunosc bine problemele specifice ale comunit ii româneti
din Micherechi.”

Munca de cercetare are i un termen exact, data de 30 octombrie 2003. Cheltuielile
primei faze a cercet rii vor fi suportate de Oficiul pentru Minorit i, care, prin contract,
asigur Institutului de Cercet ri 1.200.000 de forini.
Prezent la întâlnire, primarul Teodor Martin din Micherechi a recunoscut c în privina
limbii române situaia din sat s-a stricat mult. „Avem foarte mult de f cut, mult de
recuperat, noi toi, atât conducerea satului, cât i pedagogii, intelectualii.” Teodor
Martin a considerat benefic aceast munc de cercetare, oricare ar fi rezultatul
acesteia. Florica Sant u, profesoar din Chitighaz, responsabil pentru editarea

manualelor române ti la Editura Didactic din Budapesta, a atras atenia asupra


faptului c orice rezultat va reie i la sfâr itul cercet rii, „toate consecinele vor trebui
s le poarte micherechenii”. Primarul Teodor Martin a fost de p rere c „avem datoria
s p str m valorile tradiionale din Micherechi i trebuie s fim contien i c dac ne
pierdem limba, cultura str moeasc , ne vom pierde caracterul i vom fi ca oricare
alt localitate maghiar din aceast ar . Si atunci satul nostru va pierde foarte mult”.
Despre etapele proiectului a vorbit tot Maria Berényi: „În prima faz se va face o
munc de teren, se va efectua un sondaj pe baza unui chestionar special. Trebuie s
cunoatem precis atitudinea localnicilor fa de limba român , de graiul lor local i de
multe alte aspecte specifice. Aceste date vor trebui analizate  i pe baza acestora va
fi stabilit un program de strategie. Totui, e o mare înlesnire c prim ria de acum,
conducerea cea nou a satului se dovedete un partener serios.”

Cei întrunii la edin s-au îneles c se vor întocmi dou tipuri de chestionare,

separat pentru tineri i aduli. Întreb rile acestuia se vor referi la limb , religie,
identitate, stare economic , social etc.
Maria Berényi a accentuat c în realizarea acestui proiect va avea un rol deosebit

atitudinea intelectualit ii locale. Profesorul Gheorghe Petruan, eful Catedrei de
român din Seghedin a fost de p rere c va trebui s se depun o munc intens


pentru a da localit ii o imagine româneasc . S fie a ezate peste tot inscripii (sau i


inscripii) române ti, p rinilor i copiilor trebuie asigurate motivaii, va fi necesar
crearea unui cadru spontan de românism.

În încheiere, primarul a informat participanii c la urm toarea edin a Consiliului

local din Micherechi, care va fi convocat la sfâr itul lunii mai, el va raporta despre tot


ce s-a discutat la edina de la Giula i va solicita decizia pozitiv a conducerii satului
pentru realizarea acestui proiect de revitalizare a caracterului românesc al localit ii.

Eva Iova
[Foaia româneasc , 23 mai 2003, p.3.]
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Cercet rile românilor din Ungaria continu i în 2003


Cu dou s pt mâni în urm , la 17 mai s-a inut la Giula edina Adun rii General a
Comunit ii Cercet torilor Români din Ungaria. Dup informaiile primite de la

pre edinta Elena Csobai, membrii Adun rii Generale au dezb tut dou puncte de pe

ordinea de zi: raportul despre activit ile din anul 2002 i planul de lucru pentru anul
2003. În cadrul planului de lucru, cercet toarele dr. Ana Borbély, dr. Maria Berényi,


Emilia Martin Nagy i Elena Csobai s-au angajat la continuarea i terminarea
monografiei Giulei, iar ali membri s-au angajat la munca de cercet ri legat de
proiectul Micherechi pentru revitalizarea folosirii limbii române în aceast localitate.


Bineîneles, i în anul acesta se vor publica revistele „Izvorul” i „Lumina”, la


redactarea c rora membrii Institutului de Cercet ri i, în acela i timp, ai Comunit ii
Cercet torilor, vor contribui cu lucr ri de specialitate. Deoarece Institutul de Cercet ri
al Românilor din Ungaria anul acesta a împlinit zece ani de la înfiinare, cercet torii


vor s redacteze o bro ur cu activit ile Institutului i s aniverseze în cadrul
Simpozionului din toamn .

Al turi de acestea, se planific i organizarea unor expoziii la sediul UCRU: 70 de

ani de la moartea lui David Voniga, redactorul revistei Lumina i alte expoziii ale

arti tilor plastici români din Ungaria.

Rita P tca
[Foaia româneasc , 30 mai 2003, p. 10.]
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Simpozioanele organizate de către Institut
Primul colocviu al cercului tiin ific
Studiile prezentate la sesiune:
(în ordine cronologic )


1., Eva Kozma–Fr tean: Probleme ale pred rii i ale culturi muzicale


2., Lucia Borza: Pove ti din Aletea repovestite i transcrise pentru copii

3., Elena Munteanu Csobai: Aspecte din istoria românilor din Bichi ciaba

4., Dr. Gheorghe Sant u: Originea comunei i a românilor din Chitighaz
5., Dr. Ana Borbély: Cercet rir socio-lingvistice la românii din Ungaria
6., Emilia Martin: Cercetarea portului tradiional al românilor din Ungaria

7., Mihalea Bucin: Înv  mîntul i viaa spiritual a localit ii Otlaca-Pust
8., Dr. Maria Berényi: Românii din Ungaria de azi în presa româneasc din
sec. al XIX- lea


9., Marius Maghiar: coala Ardelean i activitatea Tipografiei Cr ie ti din Buda

10., tefan Fr tean: Instituionalizarea cercet rilor tiinifice ale minorit ilor etnice
din Ungaria



În 22–23 noiembrie, vineri i sîmb t se inuse la Liceul „B lcescu” din Giula primul

colocviu organizat de membrii cercului tiinific înfiinat în prim vara acestui an.

Pre edinta, dr. Maria Berényi, a depus o munc intens pentru a atrena un num r cît

mai mare de cercet tori care s prezinte comunic ri tiinifice, studii, fragmente din
lucr rile lor.
De fapt, gîndindu-ne la num rul relativ restrîns al membrilor cercului, cele zece

prelegeri au însemnat o cifr apreciabil , temele tratate fiind variate i interesante.
De observat îns c interesul intelectualit ii române din Ungaria nu s-a dovedit la
în limea str daniilor membrilor cercului, c ci num rul ascult torilor nu a fost prea
ridicat, în ciuda faptului c se trimiser zeci de invitaii.

Nu vreau s consolez cercet torii, dar chiar dac sesiunea tiinific nu au antrenat

mase largi, cei prezeni au fost cu toii c l uzii de mult interes, de ata ament pentru


cauza cercet rilor, pentru cauza cunoa terii trecutului românilor din Ungaria. Îns i
diversitatea temelor prelucrate ne convinge: înc mai exist pete albe, domenii mai
puin cunoscute, mai puin cercetate. Iar preteniozitatea cu care au fost abordate

cîteva teme ne convinge c mîna de autori ne va mai rezerva i în viitor informaii
valoroase, respectiv studii similare.

Colocviul s-a desf urat într-un ritm alert, studiu dup studiu a fost citit sau liber
rostit, încît economia celor dou zile nu a fost suficient pentru discuii mai ample,

pentru dezbateri mai temeinice. Probabil c i organizatorii au tras consecvenele: pe
viitor s fie dezb tute mai puine titluri, pentru a se putea discuta mai bine pe
marginea acestora.

Nu tocmai „ tiinific” au decurs discuiile de la finele colocviului, cînd ar fi trebuit

stabilite anumite directive, planuri i modalit i de activitate pentru viitor. În acest


sens a vrea s sper c rigurozitatea tiinific a membrilor Cercului se va ridica

peste neînelegerile minore, nedemne activit ii i aspiraiilor comune.
E.I.
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NOI Întreb m: Unde, cînd i cum vor fi publicate comunic rile tiin ifice ale
actualului simpozion?
Gheorghe Petru an: – Vor trebui aflate posibilit ile public rii integrale, într-un
volum aparte, a acestor lucr ri într-un viitor cît mai apropiat. Dar pîn atunci nu este
exclus publicarea fragmentar , parial a lucr rilor în coloanele s pt mînalului
românesc.
*
NOI întreb m: Nu ar fi necesar redactarea grabnic a unui scurt istoric al
românilor din Ungaria?
Mihaela Bucin: În întocmirea unei astfel de lucr ri ar trebui pornit de la istoricul
aparte, respectiv de la monografia comunelor locuite de românii din Ungaria. Din
acestea s-ar alc tui apoi istoricul integral al românilor de aici.
tefan Fr tean: Pentru o astfel de lucrare capital ar trebui angajat un colectiv sau

un autor special. Fondul ar trebui asigurat aparte, iar iniiativa i realizarea ar trebui
coordonat de Uniune.
*
NOI întreb m: – Care era rostul funda iilor în secolul trecut? Care este situa ia
acum, dup o sut de ani?
Maria Berényi: În cursul cercet rilor mele am dat de numele a foarte muli români

înst rii, care au donat bani pentru cultura lor, pentru prop irea cultural-artistic a

românilor din aceast zon . Numele lor au i r mas posterit ii...
Elena Csobai: – În secolul trecut tr iau pe meleagurile noastre cîteva familii de
români foarte bogai, pentru care sprijinirea culturii era un fapt de prestigiu. Iar



„frunta ii” ace tia au f cut donaiile con tieni de importana culturii pentru ridicarea
spiritual a confrailor lor...
NOI constat m: În acest secol (mai exact, în ultimii ani, de cînd se pot face fundaii
i don ri) nu s-a f cut decît o singur fundaie... Oare atît de s raci sîntem?!...
E. I.
[NOI, 29 noiembrie 1991, p. 10–11.]

28–29 noiembrie: Cel de-al II-lea simpozion
„Ne-am sim it ca acas ...”
Format pe unele criterii specifice, profesionale, membrii din Comunitatea

cercet torilor i creatorilor români din Ungaria, la sfîr itul s pt mînii trecute au
petrecut dou zile împreun , cînd la sediul giulan al Uniunii Românilor din Ungaria sa inut cel de-al II-lea simpozion.

Scopul acestei reuniuni tiinifice a fost similar cu cel iniial, cu n zuina care ar putea

fi definit în felul urm tor: discuii organizate i libere între membrii comunit ii pe

baza unor expuneri, comunic ri, referate cu subiecte tiinifice, în general actuale
prin faptul c referenii supun discuiilor „produse” ale cercet rilor lor de ultim
instan sau ceva asem n tor.

Pre edintele comunit ii, dr. Maria Berényi în cuvîntarea sa de deschidere rostit în

faa a circa 30 de reprezentani, printre altele a spus i urm toarele:
– Din toat inima doresc ca acest fel de întruniri s se transforme într-o veritabil
tradiie, s ne putem întîlni în acest cadru an de an. Ar fi bine dac am g si c ile  i
mijloacele potrivite pentru a promova valorile cele mai de seam ale culturii,
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spiritualit  ii noastre. Meninerea noastr ca etnie numai prin cultur e posibil : cît
cultur , atîta libertate, atîta democraie, atîta contiin de neam.
irul expunerilor din prima zi, deci din 28 noiembrie a.c., a fost deschis de


Gheorghe Petru an, pre edintele U.R.U., care în calitate de cercet tor i deci

membru al comunit ii i-a ales ca subiect cîteva aspecte istorice ale înv  mîntului
naionalit ilor din Ungaria. A urmat apoi la cuvînt dr. Gheorghe Sant u, dînsul

alegîndu- i ca tem „def imatul-faimos” Memorand, eveniment istoric de la care în
anul acesta au trecut o sut de ani.

Dup o concis comunicare cu privire la stadiul actual de cercetare i prelucrare a

relicvelor i documentelor de cult din proprietatea bisericii ortodoxe române din



Ungaria, Elena Csobai i Emilia Martin s-au angajat i la o c l torie i orientare
personal asupra coleciei din cl direa vicariatului român.


Tot de aceast comoar material i spiritual unic s-a mai legat i proiectarea unui

film documentar privind varietatea i modul de restaurare, conservare, inventariere
etc., ale acestor piese inestimabile.

În continuare, cei preocupai de cercet ri etnografice i folclorice au participat la o
discuie „suplimentar ”, vizînd cîteva sarcini de urgen din acest domeniu, printre

care i scoaterea de sub tipar, înc în acest an, a cîte unui num r din revista
„Izvorul”, respectiv „Din tradiiile populare ale românilor din Ungaria”, cel din urm
ajungînd cu acest num r la ultima sa ediie.

(În seara primei zile, gazdele au asigurat i o întrevedere amical la o mas rotund




– dar i a ternut – în cadrul c reia cîiva protagoni ti ai glumei i bancului au creat o
atmosfer nespus de vesel , chiar memorabil .)
Mult mai aglomerat a fost programul zilei urm toare, cu prilejul c ruia Lucia Borza
s-a angajat s spun cîteva cuvinte despre un dicionar pentru copii (lucrare în curs
de apariie), vorbind mai am nunit despre necesitatea edit rii unei „gramatici”
speciale – racordat la cerinele impuse de româninea din ar .

Maria Berényi a continuat irul cu o expunere despre istoria înv  mîntului
românesc în oglinda unor documente (în primul rînd legi) ale trecutului nostru comun.

Ana Borbély s-a prezentat la simpozion cu o lucrare temeinic- tiinific privind
cercet rile sale socio-lingvistice la românii din Ungaria.

Mihaela Bucin i-a ales ca subiect prezentarea – în stil de recenzie – a unui
manuscris

al Floric i imonca din Otlaca-Pust , obiect de studiu analizat i ilustrat cu mare
succes – prin citarea unor fragmente originale.
Marius Maghiaru a prezentat o parte – nu prea lung , dar semnificativ – dintr-o
lucrare în curs de preg tire, capitolul ales avînd ca titlu „Rolul elementului ortodox în
încretinarea ungurilor dup literatura teologic român i maghiar ”.
Eva Fr tean a sosit la simpozion cu o interesant comunicare privind unele tr s turi

caracteristice ale muzicii românilor din Ungaria i cu rug mintea de a i se asigura

posibilitatea ca dînsa s încheie irul „numai pentru ca s putem încheia acest act cu


un cîntec popular cîntat împreun ”. A a s-a i întîmplat.
Penultimul punct de pe agenda celor dou zile a fost destinat discuiilor libere asupra
tuturor celor prezentate sau a altor subiecte de interes comun. În acest cadru, pe

lîng dezbaterea unor probleme de actualitate, i pe lîng observaia general c
poate trebuia asigurat timp pentru reflexii imediat dup fiecare comunicare s.a., Lucia
Borza a f cut cîteva aprecieri dintre care in s le citez pe urm toarele:
– Simpozionul nostru, în întîlnirea de acum, a fost mai reuit decît cel din anul trecut.
i datorit acestui progres, eu cred c comunitatea noastr va fi trainic , mai ales
dac vom fi deschii, s ne ascult m unul pe altul, s ne înelegem unul cu altul.
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Aici ne-am sim it ca acas, cci cldirea aceasta este sus inut pentru noi. Mul umiri pentru
gzduire, organizare i participare.
Ar fi bine îns ca s se publice i în s pt mînalul românesc cîteva fragmente,
recenzii din lucr rile prezentate cu acest prilej... apoi s atragem i pe alii la
proximele întruniri.
La ultimul act al simpozionului n-au participat decît membrii comunit ii gazde, care
s-au întrunit într-o adunare extraordinar pentru a dezbate felul de soluionare a unor

probleme de actualitate, ca de pild bugetul, preg tirea edinei ordinare, relaii de

culturalizare cu alte instituii, luîndu-se în discuie i iniierea form rii, înfiin rii unui
institut român de cercet ri tiin ifice cu sediul la Giula. Asupra acestor probleme
importante, unele chiar vitale, va trebui s se revin cît mai degrab . Decizii prin


votare valabil exprimat se a teapt de la edina plenar din ianuarie.
–ah–
[NOI, 4 decembrie 1992, p. 11, 15]

La cel de-al III-lea simpozion
Ata ament pentru cauza cercet rilor, pentru cunoa terea trecutului


La sfîr itul s pt mînii (11-12 decembrie 1993), în continuarea festivit ilor jubilare, sa inut la coala român din Chitighaz cel de-al III-lea simpozion, organizat de

Comunitatea cercet torilor i creatorilor români din Ungaria.

Scopul reuniunii tiinifice a fost similar celor anterioare, cu n zuina c l uzitoare de

a asigura un cadru optim pentru discuii pe baza unor expuneri, comunic ri i
referate.
Diversitatea temelor prezentate ne-a convins din nou c mai exist „pete albe”,

domenii mai puin cunoscute, mai puin cercetate, iar seriozitatea tiinific cu care au

fost abordate temele ne-a convins c aceast mîn de oameni ne mai ofer i în
viitor informaii valoroase, respectiv studii utile.
Cei prezeni la simpozionul de la Chitighaz au fost cu toii c l uzii de un mare


ata ament pentru cauza cercet rilor, pentru cunoa terea diversificat a trecutului
românilor din Ungaria.

De i lucr rile prezentate vor fi publicate integral într-un volum aparte, pîn atunci ar fi

bine s se fac o publicare fragmetar , parial a acestor comunic rii tiinifice în
coloanele s pt mînalului românesc.

În viitor va trebui s g sim c ile ( i mijloacele) potrivite pentru a promova valorile cele
mai de seam ale culturii, spiritualit ii noastre, fiindc meninerea noastr , ca etnie,
numai prin cultur e posibil .
-tjStudiile prezentate la sesiune
(În ordine cronologică)
1. Dr. Ana Borbély: Atitudinea de limb la românii din Chitighaz

2. Emilia Martin: Semne specifice în îmbr c mintea românilor i a minorit ilor
convieuitoare
3. Elena Csobai: Noi rezultate în cercetarea istoric a românilor din Ungaria de azi
4. Mihai Kozma: Din istoricul numelor noastre
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5. Dr. Maria Berényi: Rolul fundaiilor în cultura românilor din Ungaria (sec. al XIXlea)
6. Mihaela Bucin: Studiu despre strig turile din Chitighaz
7. Eva Kozma Fr tean: Cultura muzical a chitigh zenilor
[NOI, 17 decembrie 1993, p.15.]

Simpozion 1994
Dou zile sub semnul unei veritabile spiritualit i române ti*
De la bun început...
... citind invitaia, pentru muli probabil c p rea temerar iniiativa Institutului de
Cercet ri al Românilor din Ungaria: în cadrul celui de-al IV-lea Simpozion din zilele
de 26–27 noiembrie urmau s fie prezentate nici mai mult nici mai puin de


cincisprezece prelegeri i comunic ri. Cifra face cinste oric rei sesiuni tiinifice... În

plus, a doua zi urma s culmineze i printr-o festivitate: dezvelirea bustului lui Moise

Nicoar , cel în memoria c ruia se i convocase – în parte – simpozionul.
Dar tot citind invitaia, atr gea atenia concepia bine gîndit de „edificare” a

programului: pornind de la deschiderea festiv , prin valoroase complet ri la viaa i

activitatea eminentului om de cultur i suflet care fusese Moise Nicoar , studiile
urmau o arcuire lin spre pagini de istorie a românimii de pe aceste meleaguri din
veacul trecut, pentru a poposi în tematic asupra unor chestiuni de lingvistic ,

literatur , etnografice i folclor, pîn la comunic ri de natur sociologic .
Simpla în irare a titlurilor i a autorilor...





... dovede te cu prisosin atît temeinicia prelucr rii temelor, cît i modul adecvat al
abord rii lor: dr. Cornelia Bodea, academician: Moise Nicoar i contemporanii s i;
dr. Maria Berényi: Contribuia lui Moise Nicoar la viaa cultural-naional a
românilor din Ungaria; Elena Csobai: Moise Nicoar i românii din Giula; dr.
Gheorghe Petru an: Actualitatea Memorandului; dr. Gheorghe Sant u: Procesul
Memorandului; Emilia Martin: Piese de îmbr c minte ca obiecte magice; Dr. Ana
Borbély: Observaii cu privire la transcrierea textelor dialectale româneti din
Ungaria; Tiberiu Herdean: Proza lui M. Blecher; Mihaela Bucin: Estetica limbajului
folcloric la românii din Ungaria; Mihai Kozma: Structura identit ii noastre; Stela
Nicula: Crucea – Semnul identit ii noastre cretine; Alexandru Ho opan: „Fujitul” la
Micherechi; Ana Ho opan: „Cealalt lume” reflectat în credinele românilor din
Ungaria; Gyöngyi Mocan: Numele de botez la românii din Chitighaz; Anamaria
Brad: Despre schimbarea numelor de familie din Chitighaz.

Aici trebuie f cut observaia c de i toate aceste referate, coreferate sau comunic ri
tiinifice au fost interesante i preg tite cu seriozitate profesional , cîteva s-au


deta at absolut în nivel tiinific, în erudiie, cum a fost studiul literar-estetic al lui
Tiberiu Herdean sau „Cealalt lume” – interpretat într-un mod doct de Ana Hoopan.


Dar i alte studii au dep it limitele unor simple descrieri ale unor fenomene, practici
sau obiecte de cult, autorii tr gînd concluzii, comparînd, explicînd fenomenul descris


în adîncime, precizîndu-i locul i importana în spaiu i timp.
Centrul de greutate...
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... al irului de prelegeri l-a însemnat totu i materialul comunicat despre viaa,

activitatea i însemn tatea personalit ii lui Moise Nicoar . Cuvîntul de deschidere a
sesiunii, rostit de directoarea dr. Maria Berényi a constituit imediat, de la bun
început, un optim punct de plecare pe calea conspect rii temei. Valoroasele
informaii pe care le-am aflat apoi prin m rinimia doamnei academician dr. Cornelia


Bodea au fost de-a dreptul cople itoare, de un dramatism emoionant i sincer. Au

r mas adînc impresionai i cei care acum auziser pentru prima dat despre omul

Moise Nicoar . Cu erudiia cercet torului i c ldura unui mare suflet, doamna Bodea

a conturat toat integritatea marelui înainta i întreaga dram ce a însemnat-o viaa
zbuciumat a c rturarului român de pe aceste meleaguri.

La impresionantele cuvinte ale doamnei Bodea, referatele inute de dr. Berényi i de

Elena Csobai s-au aliniat cu complet ri motivate i informaii valoroase.

La acestea s-au înl nuit firesc comunic rile privitoare la Memorandum i la procesul


memorandi tilor, ca o continuare fireasc , complementar la viaa i activitatea lui
Moise Nicoar . Iar în acest fel, sfera tematic s-a rotunjit în mod concludent.
„Bobocii” acestei sesiuni...



... Gyöngyi Mocan i Anamaria Brad trebuie evideniate neap rat. Cu numele celor


dou fete brunete i simpatice va trebui s ne obi nuim de pe acum. Ele au dovedit
i curaj în alegerea temelor, i responsabilitate în modul de abordare a temelor.

Aceasta mai cu seam c numele i prenumele la românii din Ungaria merit s fie


studiate i concluziile – a a cum au încercat cele dou fete – trebuie trase, chiar

dac nu sînt prea m gulitoare pentru aceast ob te.


Cele dou zile s-au dovedit deosebit de bogate în suflet i cuno tine, poate chiar
prea înc rcate. Fiindc asistena ar fi avut cu siguran înc multe întreb ri de pus,

probleme de ridicat, dar timpul s-a dovedit neîndur tor i programul trebuia respectat.

Aceast deficien poate însemna îns totodat i o apreciere pozitiv a sesiunii,

c ci, iat , am ajuns la un stadiu cînd toi cei întrunii au avut ce s - i comunice, ce

s - i spun .
Ce bine ar fi, dac acest consens ne-ar uni nu numai atunci, cînd se discut chestiuni
de acum o sut de ani...
*Studiile sesiunii vor fi publicate în revista SIMPOZION.

E. Illyés
[NOI, 2 decembrie 1994, p.3.]

Simpozion ’95
În cinci ani: 53 de comunic ri i 19 autori


Cînd în prim vara anului 1991 cîiva intelectuali s-au unificat în „Cercul tiinific” cu

intenia de a promova cercet rile privitoare la trecutul i prezentul românilor din

Ungaria, muli au strîmbat din nas, alii s-au dovedit sceptici, i numai puini la num r



au fost convin i de rostul i vitalitatea acestei iniiative. Înc în toamna aceluia i an,
tîn ra comunitate de cercetare s-a prezentat în public, inînd între 22–23 noiembrie
primul colocviu. Imediat la debut au fost prezentate nici mai mult, nici mai puin de 10

lucr ri interesante i serios documentate, care apoi au fost redactate în primul volum


al serialului SIMPOZION. Anii urm tori au dovedit aceea i perseveren tiinific :

anual s-au f cut comunic ri i s-a editat volumul respectiv.
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SIMPOZION ’95 de la sfîr itul s pt mînii trecute a dovedit c nici elanul, nici

domeniile de cercetare nu au sl bit: 12 comunic ri tiinifice din domeniul etnografiei
i istoriei, literaturii i dialectologiei au dovedit iar i rostul acestei sesiuni tiinifice.


A adar, ajuns la cea de-a cincea ediie, sesiunea de comunic ri tiinifice
SIMPOZION, convocat în zilele de 25–26 noiembrie la sediul Uniunii Românilor din



Ungaria, s-a desf urat la acela i grad de pasiune tiinific , cu participarea unui

mare num r de refereni i invitai interesai de temele dezb tute. Iar ca o iniiativ
nou : în holul Uniunii a fost deschis o expoziie din tablourile colegului tefan

Oroian i din porelanurile fine realizate de Stela Sant u.

Doamna academician dr. Cornelia Bodea a onorat i de ast dat – pentru a doua

oar – întrunirea, ca dovad a aprecierii i a semnificaiei acestui for spiritual.
*

Dup cuvintele de bun venit i cîteva aprecieri generale f cute de dr. Maria Berényi,
directoarea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, doamna dr. Bodea a
vorbit despre Femeia român în Transilvania i Ungaria secolului trecut. Tema – în


aparen prozaic „ne tiinific ” a captivat totu i auditoriul. Printr-un mod de

prezentare plastic i adînc uman, doamna academician ne-a fermecat, încît vedeam

în faa ochilor doamne culte i distinse, cum fusese acea figur luminoas a Dorei

d’Istria sau cea a g zd riei destoinice i generoase Elena Ghiba Birta. Emoionante
evoc ri ne-au dovedit rolul major al acestor femei modeste, care din umbra marilor

pagini de istorie, totu i „au f cut istorie”.
Dar înainte de prelegere, doamna dr. Bodea a mai vorbit despre investigaiile dînsei

pentru a descoperi locul de înhumare al lui Moise Nicoar . De i acel loc nu va mai

putea fi cinstit niciodat cu jerbe i flori, memoria distinsului om de cultur a primit
prin cele cîteva am nunte o aur nou persistent . Aceasta cu atît mai mult fiindc


cei întrunii la sesiunea tiinific s-au deplasat i în parcul din spatele bisericii Sf.
Nicolae, onorînd memoria lui Moise Nicoar prin cîteva momente solemne.
Revenind la sesiune: referatele au atins un nivel academic înalt, prezentînd temele

bine documentat, i cu erudiie. Cîteva comunic ri au fost atractive mai cu seam



prin tematic i prin valoarea lor documentar i de mo tenire local . L s mîntul lui
Gojdu a impresionat, dovedind m rinimia acestui intelectual înst rit din veacul trecut.
Ca atare, nu e de mirare c la marginea acestui referat s-a încins discuia cea mai
vie.
F r a intra în analizarea comunic rilor, trebuie apreciat în general: fiecare cercet tor

s-a preg tit serios, documentat, cu preteniozitate tiinific adev rat . Temele alese

au fost motivate, potrivite. Dac e s facem i cîteva meniuni critice: nu în toate
cazurile a corespuns limbajul cu nivelul în coninut. Se puteau remarca pe alocuri

stîng cii i erori de exprimare. Pe de alt parte: erau în avantaj ce care se pricepeau
mai bine la „interpretarea” referatelor, care le susineau liber sau într-un mod

sugestiv. (Deci, în viitor mai mult atenie i la „form ”, nu numai coninutul
conteaz !)


A spicui i cîteva observaii din rîndul auditoriului:
„E bine c am aflat atîtea lucruri despre Gojdu, despre care nici nu prea tiam. i pe
cîi tineri români i-a sprijinit!...” (o profesoar ).
„Cîteva studii ar trebui traduse i publicate neap rat i în limba maghiar , în presa de
specialitate din Ungaria” (un profesor pensionat).
„Este uimitor, cîi tineri români au terminat studii superioare în secolul trecut! Oare
unde au ajuns acetia?! Ce bine ar fi dac i azi ar ajuta cineva tinerii talentai! C  i
azi avem muli dintre acetia!” (o înv  toare în pensie).
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„Credeam c de bine, de r u cunosc românii din Aletea. Acum am aflat înc multe
nout i. De necrezut!” (o bibliotecar ).
„Nu-mi vine s cred, ce via cultural româneasc bogat a existat pe meleagurile
noastre în secolul trecut! Cîte cercuri de lectur , editori, autori de c ri, cîi oameni
iubitori de carte! i cît au donat pentru apariia unei c ri! Uimitor! (Un judec tor).

Aceste observaii dau i sugestii privitoare la cîteva domenii de cercetare din viitor.

În loc de concluzie a rezuma p rerea domnului Aurel Chiriac, directorul Muzeului
„ rii Criurilor” din Oradea:
– Comunic rile tiin ifice prezentate au fost toate utile, interesante, contribuind la o
cunoatere mai aprofundat a traiului românilor de ieri i de azi de pe aceste
meleaguri. Dar existena românilor de aici nu poate fi „ridicat din context”, deci
consider necesar înt rirea leg turilor tiin ifice cu zona bihorean mai ampl .
Propun ca atare ca o viitoare sesiune c se in la Oradea, unde cercet torii români
din Ungaria se vor putea întîlni i cu colegii lor din România. Este util  i neap rat
necesar aceast colaborare, pentru a putea cerceta i mai circumspect, i mai
temeinic tot ce se leag de românii de pe aceste meleaguri.”

La SIMPOZION a participat i tefan Fr tean, director general al Oficiul pentru


Minorit i Naionale i Etnice. Atît în calitatea sa de înalt demnitar, cît i în cea de
intelectual, de om de cultur , distinsul oaspete a apreciat sesiunea, a evideniat


munca perseverent a cercet torilor, îndemnîndu-i la aceea i însufleire i munc

asidu pe viitor, asigurîndu-i de tot sprijinul. Domnul Fr tean i-a exprimat satisfacia
 

c s-au întrunit atîia speciali ti i iubitori ai acestui domeniu cultural i c discuiile

au decurs la un atît de înalt nivel de coninut i limb matern .

De fapt, atît în timpul pauzelor, cît i dup prezentarea referatelor, discuiile au




continuat ( i vor continua înc ), în spiritul cunoa terii i al autocunoa terii temeinice.

E. Illyés
Simpozion V (25–26 XI 1995)



1. Acad. dr. Cornelia Bodea: Femeia român în Transilvania i Ungaria secolului
trecut
2. Tiberiu Herdean: Proza lui Urmuz
3. Emilia Martin: „Strigoiul”. Rolul fiinei cu putere supranatural în credinele
românilor din Ungaria
4. Dr. Ana Borbély: Dou situaii – dou stiluri de vorbire

5. Eva Kozma: Parte integrant a înv  mîntului de baz : cînt i muzic
6. Mihai Kozma: Seghedin 1849. Proiectul de pacificare ungaro–român
6. Dr. Maria Berényi: Contactul românilor din Ungaria de azi cu viaa cultural din
Banat
i Criana (Sec. al XIX-lea)
8. Mihaela Bucin: Bocetul, manifestarea individual a durerii
9. Elena Csobai: Românii din Aletea
10. Dr. Gheorghe Sant u: Istoria Fundaiei Gojdu
11. Dr. Gheorghe Petru an: Convieuirea româno–ungar reflectat în opera lui
Ioan Slavici

12. Alexandru Ho opan: „M l ie ul” la Micherechi

13. Stela Nicula: Religii i profei
[NOI, 14 decembrie 1995, p. 1, 6]
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SIMPOZION 1991 – 1995
În cinci ani de activitate tiin ific :
55 de comunic ri – 19 autori
Cînd în prim vara anului 1991 cîiva intelectuali s-au unificat în „Cercul tiin ific” cu

intenia de a promova cercet rile privitoare la trecutul i prezentul românilor din

Ungaria, muli au strîmbat din nas, alii s-au dovedit sceptici i numai puini au fost



convin i de rostul i vitalitatea acestei iniiative. Dar înc în toamna aceluia i ani,
tîn ra comunitate de cercetare s-a prezentat în public, convocînd între 22-23

noiembrie PRIMUL COLOCVIU al Cercului tiinific, la Liceul „B lcescu” din Giula. i

imediat, ca un debut, au fost prezentate 10 (deci zece!) comunic ri tiinifice

interesante i serios documentate. Aceste referate au fost apoi editate într-un prim
volum de studii, intitulat SIMPOZION.

Pe parcurs, munca de cercetare – dar i de organizare – a continuat: profesori,
 


muzeologi, ziari ti i ali intelectuali au scormonit i în continuare prin arhive i

biblioteci, au f cut cercet ri pe teren, au citit sute i sute de pagini documentare. i
tot pe parcurs, „cercul” s-a transformat într-o „Comunitate a cercet rilor i creatorilor

români din Ungaria”, a c rei pre edint a devenit dr. Maria Berényi, cercet toare

ambiioas i neobosit . Prin munca intens , permanent de cercetare s-a cumulat

iar i, un considerabil material de studii. Acesta a îndrept it convocarea CELUI DEAL II-LEA SIMPOZION, între 28–29 noiembrie, în holul Uniunii Românilor din

Ungaria. La aceast sesiune tiinific au fost prezentate nou referate din mai multe
domenii, cum ar fi folclor, lingvistic , etnografie, dialectologie, onomastic . Acest
material a intrat apoi în volumul II al revistei SIMPOZION.


Anul 1993 a adus iar i o schimbare calitativ în activitatea de cercetare – i totodat
i un salt calitativ considerabil, cînd „Comunitatea” a devenit Institut de Cercet ri al


Românilor din Ungaria, cu sediul la Giula (în cl direa URU). Acela i an a adus i o
comemorare salutar : o sut de ani de la apariia c rii „Monographia comunii

Chitighaz” a p rintelui Iosif Ioan Ardelean din Chitighaz i dou secole de la


înfiinarea colii române ti din aceast comun . Ambele anivers ri au fost cinstite



printr-o festivitate colar , care a inclus îns i sesiunea tiinific din zilele de 11-12

decembrie. A a cum a remarcat dr. Maria Berényi în cuvîntul de deschidere: „Ne face
o mare pl cere s particip m la aceste serb ri  i aici, în acest cadru festiv s ne
prezent m prelegerile, ca semn de recunotin fa de preotul, scriitorul i publicistul
I.I. Ardelean, i fa de înv  mîntul românesc din loc...”



În acela i context, a mai precizat cauza i scopul acestei sesiuni tiinifice: „Pe
undeva, cumva i în zilele noastre cu toii conserv m i facem o cultur a rezistenei,
pentru meninerea i supravieuirea noastr . Consider m c m car aici, dou zile o
s ni se întîlneasc gîndurile, sentimentele de dragoste i de mîndrie fa de limba i

cultura noastr .” – Sub semnul acestui crez au fost prezentate apoi cele apte
referate ale colaboratorilor institutului.
CEA DE-A PATRA SESIUNE TIIN IFIC (din zilele de 26-27 noiembrie 1994) a
însemnat o nou treapt – superioar – a acestei activit i, cînd pe lîng num rul

deosebit de mare de referate (cincisprezece la num r) a mai ridicat rangul sesiunii i
prezena unei distinse personalit i din viaa cultural-academic din România.
Colocviul a fost onorat de academician profesor dr. Cornelia Bodea, cea mai bun


( i pasionat ) cercet toare a vieii i activit ii lui Moise Nicoar . De alt fel, întreaga

activitate de la aceast sesiune a stat sub semnul cinstirii acestui mare i devotat
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înainta cultural de pe meleagurile noastre. Dovada: volumul IV din SIMPOZION,

consacrat în aproape 150 de pagini acestui valoros subiect de cercetare i cinstire.
CEL DE-AL V-LEA SIMPOZION convocat de Institutul de Cercet ri al Românilor din


Ungaria, în zilele de 25-26 noiembrie 1995, s-a desf urat la acela i grad de pasiune
tiinific , cu participarea unui mare num r de refereni i a unei relativ numeroase

asistene. Doamna academician Bodea a onorat iar i întrunirea, ca dovad a

aprecierii i a semnificaiei acestui for spiritual. Dar mai puteau fi salutat un alt distins
om de cultur din România: Aurel Chiriac, directorul Muzeului „ rii Criurilor” din
Oradea. i aceast ultim ediie a ocazionat prezentarea a 15 referate din mai multe

domenii de cercetare, toate fiind prezentate documentat i cu erudiie. Sesiunea
tiinific a dovedit din nou c mai exist domenii de cercetare, c mai exist
pasionai care se ocup de dezv luirea acestor domenii. La rîndul lor, cei întrunii au

fost c l uzii de mult interes, de ata ament pentru cauza cercet rilor, pentru cauza


cunoa terii trecutului românilor din Ungaria, de cunoa terea limbii, a muzicii, a


dansurilor i obiceiurilor de demult. Iar diversitatea temelor prelucrate dovede te c
înc mai exist „pete albe”, mai exist domenii mai puin cunoscute, mai puin
cercetate. Pe de alt parte: temeinica documentaie, preteniozitatea cu care au fost

abordate cîteva teme ne convinge c mîna de autori ne va rezerva i pe viitor
informaii valoroase, date interesante. ( i referatele din 1995 vor fi publicate într-un
nou volum SIMPOZION).


În fine, ca o recunoa tere a activit ii de o jum tate de deceniu: merit s în ir m
numele acestor cercet tori însufleii, care lucreaz mînai nu de interese personale
sau materiale, ci din stim fa de trecut, din dragoste de neam, pentru limba


matern i pentru mo tenirea cultural-spiritual a românilor din Ungaria. Iat , în
ordine alfabetic , autorii celor cinci volume SIMPOZION:
1. Dr. Berényi Maria, 2. Dr. Bodea Cornelia, 3. Dr. Borbély Anna, 4. Borza Lucia,
5. Brad Annamaria, 6. Bucin Mihaela, 7. Fr tean tefan, 8. Herdean Tiberiu, 9.
Ho opan Alexandru, 10. Ho opan Anna, 11. Kozma Fr tean Eva, 12. Kozma
Mihai, 13. Maghiaru Marius, 14. Martin Nagy Emilia, 15. Mocan Gyöngyi, 16.
Munteanu Csobai Elena, 17. Nicula Macchour Stella, 18. Dr. Petru an
Gheorghe, 19. Dr. Sant u Gheorghe.
E.I.
[Calendarul românesc, 1996, p.160-162.]
La Budapesta

Cel de al VI-lea Simpozion


Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria i-a inut Simpozionul din anul acesta
la 30 noiembrie – 1 decembrie la Budapesta. Locul concret al întîlnirii a fost
Pensiunea bulgar Rila, din cartierul IX al capitalei. Aici au fost cazai participanii,

dar i prelegerile consf tuirile s-au inut tot aici, da fiind c aceast pensiune dispune
i de s li de conferine potrivite.
În timpul acestor dou zile am g sit de la unii români budapestani c de un astfel de


institut ca Rila dispun i grecii din Budapesta. De aici în mod logic urmeaz c i
românii din capitala maghiar aspir s aib un loc potrivit, unde s-ar putea întruni,

pe care în prezent nu-l au. S-au f cut referiri din partea unora i la cl dirile Gojdu,
unde s-ar putea separa o parte în acest scop, sau dup eventuale desp gubiri s li
se asigure ajutorul material pentru construirea unui centru cultural român, care – ar


împrosp ta i ar intensifica viaa cultural a românilor de aici, asem n tor mi c rilor
culturale din secolul trecut ale macedo-românilor din Pesta.
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***
Simpozionul a fost onorat de data aceasta prin prezena domnului Aurel Chiriac,

directorul Muzeului rii Cri urilor din Oradea, a domnului Constantin M lina ,
consilier la Biblioteca judeean din Oradea, a domnului Mircea Opri , directorul

Centrului cultural al României la Budapesta i a doamnei Rodica Colta, muzeolog la
Muzeul din Arad. La fel au participat mai muli membri ai Societ ii românilor din
Budapesta, care de altfel nu sînt membri ai Institutului de cercet ri, dar poate vor
deveni cîiva dintre ei.
***
Lucr rile au început sîmb t la ora 10. Dr. Maria Berényi, directoarea Institutului a
inut cuvîntul de deschidere, accentuînd c întîlnirile de la simpozioane constituie



totodat i bune prilejuri de discuii i dezbateri, i considerînd c Budapesta este un

loc foarte potrivit pentru a a ceva.
***
Prima prelegere a fost inut de Emilia Martin despre „Tr s turile caracteristice ale
textilelor populare româneti din Ungaria.” Dînsa a vorbit despre materialul de fond al

textilelor: pînza de cînep i de bumbac: despre cus turi, broderii, fee de mas ,
tergare, ciarafuri, despre tehnica de cusut, despre giulgiul funerar i multe altele. A

accentuat relaia utilului i frumosului în textilele populare, dominarea cus turilor în
alb, motivele de decoraie vegetal . Cele mai multe cercet ri au putut fi f cute în

aceast tem la Micherechi, Chitighaz, Cenad, Apateu i S cal.
***
Dr. Maria Berényi a inut o analiz despre „Cultura româneasc la Budapesta în
secolul al XIX-lea”. Aceasta este o tem foarte bogat , dat fiind c în capitala ungar
din secolul trecut au existat mai multe societ i culturale macedo-române, au activat
muli români talentai, cu idei iluministe, dispunînd de tipografie proprie, astfel

constituind un focar chiar i pentru românii de dincolo de Carpai.
Tipografia din Buda la început a avut un caracter religios, care apoi a devenit
naional. La baza material a tipografiei a stat societatea macedo-român . Au
contribuit mult la ridicarea nivelului cultural român Moise Suciu din Giula, care a fost

nepotul lui Moise Nicoar , preoii George Pomu, Ioan Raiu, Alex. Teodorici i muli



alii. Prima coal român din Budapesta în acel timp avea 3 clase i se preda i
muzica. Num rul studenilor din Pesta, prin anii 1897 – 98, era pe la 300. Printre ei

se g sea i Eftimie Murgu.

Societatea Petru Maior avea un caracter cultural i naional, a fost aprobat oficial

doar în anul 1862, dar a funcionat i anterior.
***
Dr. Ana Borbély în prelegerea sa „Graiul ca instrument al umorului”, cele expuse le
a concretizat i la televizor prin caset video, printr-o scen a dou persoane


cunoscute i de noi, care au reprezentat dialectul i variantele teritoriale ale limbii

românilor din Micherechi i B tania, bine-neles sub form umoristic . Autoarea a

demonstrat c limba, ca instrument de semne, poate fi folosit i ca instrument de
umor. Persoanele române din cele dou localit i nu se îneleg bine, din cauza unor
expresii, pe care nu le îneleg reciproc.
***
Elena Munteanu Csobai a avut tema „Românii din Ciorva.” Aceast localitate se





g se te în judeul Bichi , în apropierea ora elor Giula i Ciaba. Satul î i are originea



din evul mediu, dar în 1526 se pr bu e te i abia mai tîrziu se reface. Este o pust ,
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care se populeaz prin arenda i care vin din Giula, acestea fiind români ortodoc i.

Prin anul 1770 se g sesc la Ciorva 160 de familii române. Printre numele acestora

g sim: Mîndru u, Hotoran, Otl can, Mure an, Vl du, Berbecu, Ievu u, Branea etc.

La conscrierea din 1841 satul Ciorva a avut 442 de locuitori. coala român în 1933
înc a existat. Românii de aici au avut biserica lor. În posturile de primar, subprimar
i notar de multe ori s-au g sit români.
***
Stela Nicula a inut prelegere despre „Semnele calendaristice i efectul lor asupra
s rb torilor de peste an.” A urm rit istoria calendarului de la romani pîn în zilele

noastre, explicînd originea denumirii lunilor din an, dar a f cut o scurt incursiune i

la evrei i babiloneni. La evrei, bun oar , ziua începe la apusul soarelui. La
babiloneni a fost calendarul soarelui, iar luna dura de la o lun nou la alta.


Ni s-au dat explicaii i cu privire la calendarul Gregorian i cel Iulian, la fel am fost
informai despre diferitele sisteme calendaristice.
Despre efectele mai de seam ale semnelor calendaristice asupra s rb torilor de

peste an, din lips de timp i datorit bog iei acestora, regretabil nu am primit
informaii.
Eva Cosma Frătean a analizat tema „Aspecte din muzica bisericeasc a românilor
din Ungaria”. Din aceast prelegere am putut g si c cele 8 glasuri, pe care se cînt
în biseric , sînt create de Trifon Lugojan. Iar Anton Pann a adaptat linia melodic

greceasc textului românesc de muzic ecleziastic . A analizat i înfiinarea

societ ilor ortodoxe române, care au cultivat muzica bisericeasc i liturghia lui Ion
Gur de Aur. Despre biserici s-a spus c în anul 1946 au existat 20 de parohii
ortodoxe române în Ungaria, ultima s-a înfiinat la Seghedin. Cele mai renumite

coruri biserice ti române au fost la Giula, B tania, Budapesta, Chitighaz. Corul din
Chitighaz a fost înfiinat de preotul Iosif I. Ardelean.
***
Aurel Chiriac: „Pictura român bisericeasc din Transilvania (sec. XIV–XVII)”.
Despre aceast tem ne-a inut prelegere oaspetele nostru or dean, cele spuse fiind

ilustrate i prin caset video.

Secolul al XIV-lea i XV-lea a fost un prag pentru statele feudale din aceast regiune,


în ceea ce prive te pictura bizantin . Localit ile unde s-au g sit i s-au creat picturi


biserice ti sînt îndeosebi Haeg (Petru i Pavel sub semnul canonului, Judecata de



apoi i altele), Crî cior (Sf. Gheorghe luptînd cu balaurul), Densu i Curtea de

Arge .

În secolul al XVI-lea apar efecte moldovene i muntene în pictura bisericeasc ,

bun oar icoana de la Humor i pictura Sf. Paraschiva, tot din Moldova.

În secolul al XVII-lea încerc rile de calvinizare se accentueaz . Totu i se observ

înc efecte bizantine i în Bihor, anume la Remetea.
***
Mihaela Bucin în „Relaii interetnice la Chitighaz” a analizat convieuirea românilor

de aici cu evreii din sat i atmosfera din comun . Erau destul de muli evrei în
Chitighaz pîn în anul 1940, cînd au fost deportai de acolo. Evreii se ocupau de


obicei cu comerul i aveau îndeosebi angajai i slugi români. Aveau numele de

Ziegler, Freisinger, Gelbert, Kramer, Kohn etc. i aveau obiceiuri religioase

deosebite, sîmb ta nu lucrau, ci se rugau i aprindeau lumîn ri. Primul automobil în

sat l-a avut familia Freisinger. i medicii Donáth i Timár au fost evrei. Ei nu aveau
coal separat în sat, doar în secret ineau ore colare.
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***
Tiberiu Herdean în prelegerea sa intitulat „Personaj arhetipic sau strategie
feminin ” a analizat propriu zis Baltagul lui Sadoveanu, îndeosebi aspectele vieii


p storilor i prezena simulat a femeii din Tarc u, al c rei b rbat a fost ucis. Mit i


realitate, ciobani i oieri, spaiu mioritic i criminalitate, toate aceste trec prin analiza
lui T. Herdean.
***
Dr. Gheorghe Petruşan: „O schi a istoriei românilor din Ungaria.” La începutul
prelegerii face apel la dialog cu privire la tema pe care o dezvolt . Îl preocup

problema românit ii i ar dori ca aceast problem s apar sub form de carte, ca
o lucrare despre neamul nostru, care s fie pus la dispoziia tinerilor români.
Accentueaz problemele care îngreuneaz aceast închipuire.
Totodat pune întrebarea, la care caut r spuns, anume: ce poate s rb tori un

român din Ungaria la 15 martie i ce înseamn pentru noi 1 decembrie? E greu. Dar
ce se poate face în aceast privin ?
***


Cu aceasta s-a sfîr it irul prelegerilor, urmînd lu rile de cuvînt.

A.Chiriac: Î i exprim nedumerirea pentru limita de secolul al XVIII-lea în prelegerea

lui Gh. Petru an. De ce totul începe cu acest secol?
Gh. Petruan: Dup p rerea sa, ar fi nevoie de o echip de cercet tori, care s pun
la punct toate cercet rile.
El. Munteanu Csobai: E de p rerea c din cercet rile locale ale mai multor
cercet tori se va putea închega o istorie total a românilor din Ungaria.
C.M lina: – Pred o diplom Mariei Berényi cu ocazia devenirii ca membr în
Asociaia Român pentru Ex Libris.

- Pune întrebarea, cum trateaz celelalte naionalit i anumite evenimente i date
nodate?
Mircea Opri : Cu privire la discuia ivit constat c fiecare parte are dreptate.

Subiectele predate au fost interesante i minunat abordate. Promite c va primi
bucuros o astfel de întîlnire la Centrul Cultural pe care îl conduce.

Gh. Sant u
[Foaia româneasc , 6 decembrie1996, p . 4-5.]

Simpozion românesc la Budapesta
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Faptul c
Institutul de Cercet ri al
Românilor din Ungaria organizeaz spre


sfîr itul fiec rui an un Simpozion tiinific, a

devenit un lucru a teptat cu interes nu numai
de cei care slujesc cultura româneasc din

Ungaria, ci i de personalit i interesate de
evoluia micului cerc de cercet tori
însufleii, care le urm resc activitatea din
afara granielor  rii. Manifest rile, publicaiile
i
Institutului sînt privite cu importan 
de alte organizaii culturale din ar , fie ele

minoritare sau majoritare. Acest lucru î i are
rostul s u, c ci orice comunitate are nevoie
s
i se recunoasc
s
fie
i apreciat . meritele,
cunoscut
i acum, cînd
modesta echip de cercet tori români din
i-a consolidat statutul, cînd
Ungaria

activitatea f rîmiat i individual începe s
scoat la iveal lucr ri de sintez , de care
este atîta nevoie, poate urma acea
deschidere pe care muli dintre noi o
reclam .
N-am putea spune cu precizie dac tot
ceea ce s-a f cut în domeniu, începînd din
prim vara lui 1991, cînd s-a decis înfiinarea
unui cadru prielnic pentru cercetarea
organizat , e mult sau puin. Rezultatele
vorbesc de la sine. Iar la aceste rezultate
nu s-ar fi putut ajunge f r un bun
organizator, un adev rat lupt tor cu
capacit i deosebite, f r de care, altminteri,
orice colectivitate se dizolv . Aceast
persoan , pentru oamenii de cultur români
din Ungaria din fericire exist : este dr. Maria
i, în prezent,
Berényi, iniiatoarea

directoarea institutului. Nu muli i-ar
putea asuma acest rol de conducere, de
c utare, de rezolvare a problemelor
financiare, de organizare a manifest rilor
publice. Cu seriozitate, uneori cu severitate,
dar totdeauna cu un dram de umor

inteligent, Maria Berényi a reu it s fac
din Institutul Cercet torilor Români din
Ungaria cea mai viabil organizaie de
acest tip, raportat la alte minorit i din
Ungaria.

Cel de-al Vl-lea Simpozion tiinific a avut

loc într-un ora în care manifest rile de
acest
tip
au
tradiie
îndelungat :
Budapesta. Despre însemn tatea capitalei
maghiare în formarea oamenilor de cultur

români nu e locul s vorbim aici. Dar i în
acele zile friguroase de început de

decembrie ora ul s-a ar tat înc o dat

prielnic unor manifest ri pentru i în limba
român . Cadrul a



fost neobi nuit, c ci Simpozionul a fost
g zduit la Centrul Cultural al Bulgarilor din
Ungaria. O cl dire primitoare, cu s li

adegvate i personal binevoitor, care


vorbea bulg re te (unul din chelneri tia

chiar i limba român ).

Lucr rile Simpozionului s-au desf urat în
sala festiv , în mijlocul unei biblioteci cu
volume scrise cu litere slave, parc un
simbol al faptului c mai multe secole

românii i bulgarii au fost frai întru folosirea

aceleia i limbi de cult ortodox.
A fost pentru prima oar cînd aceast

întrunire s-a desf urat la o distan
considerabil
de centrul actual al
românilor din Ungaria, Giula. Astfel, în anii


1991,1992, 1994 i 1995 Simpozionul i-a

desf urat lucr rile la Liceul românesc

„Nicolae B lcescu" (1991) i la sediul
Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria
în 1993 a avut drept gazd Chitighazul
iar
i a fost parte integrant a unei s rb tori
de proporii, prilejuit de aniversarea a 100
de ani de la apariia singurei monografii
publicate, despre o localitate româneasc
din Ungaria, alc tuit
de losif-Ioan
Ardelean, preot al Chitighazului în secolul
trecut.
în afar
de preleg tori, de membrii
i Creatorilor
Comunit ii Cercet torilor

Români din Ungaria i de cîteva (doar!)
 
cadre didactice, de ziari ti i reporteri
radio-Tv, simpozionul s-a bucurat de
participarea unor oaspei din România.
Din p cate, în acest an a lipsit o invitat de

onoare i un mare om de suflet, care în
dou rînduri a asigurat prin prezena sa

grad de noblee i de ridicat calitate
un
tiinific . Este vorba despre Academician
dr. Cornelia Bodea.

Directorul Muzeului
rii Cri urilor din
Oradea, n-a fost prezent de ast dat ca
simplu invitat, ci a susinut o interesant
comunicare despre „Pictura român
bisericeasc din Transilvania, în secolele
XIV-XVII". Prelegerea a fost ilustrat
inspirat cu material video riguros ales.
Este cazul s menion m c în anul
1996, cu cîteva luni înaintea Simpozionului,
cercet torului or dean Aurel Chiriac i-a
ap rut la Editura Fundaiei Culturale
Române o monografie despre David
Zugravul, cu o prefa de R zvan Theo
dorescu i într-o excelen
prezentare
grafic .

96

La terminarea lucr rilor Simpozionului,

importante propuneri i aprecieri a f cut un
alt invitat
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i bun prieten, Constantin M lina, or dean încercat cu succes în ultima vreme prin
i el, consilier la Biblioteca judeean din g zduirea unor expoziii de arte plastice sau
Oradea. O surpriz pl cut a fost oferirea a unor deosebite reprezentanii teatrale în
certificatului de membru fondator al limba român .
i
Au
fost
în
mijlocul
nostru
Asociaiei Române de Ex Libris directoarei

institutului, dr. Maria Berényi.
reprezentanii minorit ii române ti în
Un
alt
colaborator,
cu
care forurile maghiare: Ana imon, referent în


muzeografele noastre Elena Csobai i Ministerul Culturii i înv  mîntului, Viorica

Emilia Martin au cooperat rodnic în repetate

rînduri i care a urm rit cu interes lucr rile
Simpozionului
este
Rodica
Colta,
muzeograf la Muzeul Judeean Arad.
C lduroase au fost discuiile, schimburile
de p reri pe care le-am purtat cu
muzeografa din Arad, de la care am primit

cu pl cere cadouri „spirituale", c ri i
casete cu muzic româneasc .
Mircea Opri , directorul Centrului Cultural

al României din Budapesta i cunoscut

scriitor i-a expus cu finee opiniile despre

lucr rile audiate. A subliniat i faptul c

leg tura dintre Insitutul de cercet ri i
Centrul Cultural al României ar putea fi
mai strîns . Centrul Cultural are toate
premisele pentru a deveni o punte de
leg tur cu cultura româneasc actual ,
lucru
pe
care
l-a
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Orosz, de la Biroul de Servicii Publice în
domeniul înv  mîntului, Rodica Müller

de la Biroul Naional pentru Educaie i
înv  mînt, dr. Maria Demeter de la
Oficiul Naional pentru Minorit i.
Cum se întîmpl totdeauna, cele dou
zile rezervate lucr rilor, s-au dovedit scurte,
mai ales timpul rezervat discuiilor cînd, de
obicei, se ivesc p reri contradictorii despre
toate domeniile vieii de minoritate.

La
sfîr itul
primei
zile
a
Simpozionului, participanii au avut ocazia

s se întruneasc într-un mediu pl cut i

familiar, la o reu it recepie.


Vizita la a ez mintele Gojdu i la
capela ortodox au avut un farmec aparte.
Am ajuns în Pasajul Gojdu seara, începuse
s ning iar cl dirile impozante, atmosfera
curilor simetrice purtau

înc amprenta unei lumi pierdute, cînd cultura româneasc susinut de inimoi
aromâni stabilii la Budapesta, înfloarea prosper.
Capela ortodox î  i d un sentiment de pio  enie, sus  inut de explica  iile
preotului Marius Maghiar, dar pare p r sit  i trist ; oare asta va fi soarta tuturor
bisericilor ortodoxe române ti din Ungaria?
Despre prelegerile susinute a ap rut un articol am nunit, scris de Gheorghe
Sant u, în decembrie 1996, în s pt mînalul NOI. Lucr rile vor ap rea integral, spre
sfîr itul acestui an, în volumul al Vl-lea al publicaiei Simpozion.
Comunic rile au fost variate i au dezv luit noi aspecte ale trecutului i prezentului
românilor din actuala Ungarie.
Emilia Martin a prezentat o descriere din punct de vedere etnografic a „Trs turilor
caracteristice ale textilelor populare române ti din Ungaria". Muzeografa se ocup de
mai muli ani cu aceast tem , iar lucrarea men ionat este rezultatul teoretic al
cercet torilor de teren i de colecionare a acestor piese tradiionale.
Cum ne-a obinuit, dr. Maria Berényi a inut o prelegere de istorie a culturii, cu titlul
„Cultura româneasc  la Budapesta în secolul al XlX-lea". Deosebit de bine documentat ,
comunicarea ne-a purtat într-o vreme în care cultura, spiritualitatea naional era o
problem de suflet i o obligaie sfînt a intelectualului.
O lucrare de lingvistic cu subiect inedit, ilustrat cu material video, ne-a
prezentat dr. Ana Borbély, care a comentat o „mostr '' de grai popular românesc,
în variantele micherechean i b t nian . Menion m îns c materialul sonor n-a fost
o înregistrare a limbii „spontane", ci o prelucrare artistic pe care redactorii emisiunii în
limba român de la studioul din Seghedin au preg tit-o pentru un program de
Revelion

Elena Munteanu ne-a adus la cuno tin date istorice despre „Românii din Ciorva ".
Dac alt dat aceast localitate era un centru românesc cu coal  i biseric , ast zi
ea este interesant numai pentru istoricul care vrea s reconstruiasc o imagine a
trecutului.
Stela Nicula a  inut o informare despre „Semnele calendaristice i efectul lor asupra
s rbtorilor de peste an". A consultat o bibliografie bogat despre felul cum au m surat
timpul diferite popoare  i cum s-a ajuns la calendarul actual.
La Eva Cosma Frtean am simit ca de fiecare dat c poart cu ea o pasiune
mo tenit pentru muzic . De data aceasta a vorbit despre „Aspecte din muzica
bisericeasc  a românilor din Ungaria".
Mihaela Bucin a prezentat date despre convieuirea românilor cu evreii la Chitighaz,
în lucrarea cu titlul „Rela ii interetnice la Chitighaz".
Singura prelegere de critic literar a inut-o Tiberiu Herdean, care s-a ocupat cu
prezentarea romanului „Baltagul", de Mihail Sadoveanu prin prisma unei noi analize a
personajului principal. Comunicarea a purtat titlul „Personaj arhetipic sau strategie
feminin". Profesorul Gheorghe Petruan a dorit s deschid un dialog pe marginea
unei „Schi e a istoriei românilor din Ungaria". Cu aceast ocazie organizatorii i participanii
au ajuns din nou la concluzia c scopul Institutului  i al manifest rilor organizate de
acesta, este elaborarea treptat a unor lucr ri de sintez , riguros alc tuite, care s
clasifice problemele fragilei dar însufleitei intelectualit  i române ti din Ungaria: de
unde începe istoria românilor din Ungaria, ce înseamn pentru românii din Ungaria
conceptul de „con tiin naional ", care sînt simbolurile lor naionale.
Sper m ca fiecare Simpozion anual s arunce o gean de lumin asupra acestor
întreb ri.

Mihaela Bucin
[Lumina 1997, p.35-37.]

„Prestigiul comunit ii – prestigiul limbii” (Ioan Slavici)
SIMPOZION – 1997


Nici nu ne vine s credem c iniiativa de la sfîr itul anilor optzeci a comunit ii


cercet torilor români din Ungaria a ajuns la cea de-a aptea ediie. Dar a a este: la

sfîr itul s pt mînii trecute, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria de la


Giula s-au desf urat lucr rile celei de-a VII-a sesiuni tiinifice cunoscute sub
genericul de SIMPOZION.
Cei cîiva zeci de ascult tori: participani, confereniari, oaspei au fost salutai de dr.
Maria Berényi, directoarea Institutului, dup care au putut urm ri paisprezece

comunic ri, prezentate de cercet tori din Ungaria i România. Dar economia celor

dou zile a rezervat momente emoionante i altor dou aciuni: în prima zi, la orele
amiezii, întreaga asisten s-a deplasat în Parcul Groza. Acolo, în vecin tatea

bisericii Sf. Nicoale, la bustul lui Liviu Rebreanu i Moise Nicoar au fost rostite
cuvinte emoionante de cisntire a celor doi mari oameni de cultur români, car au


avut o semnificaie deosebit pentru românii din Ungaria i pentru ora ul Giula. Apoi
a urmat depunerea unor coroane de flori din partea Oficiului pentru Minorit i

Naionale i Etnice, a Institutului de Cercet ri, a Comunit ii culturale a românilor din
Seghedin.
Ca un final demn al primei zile a fost deschis o expoziie menit s ilustreze istoricul
de jum tate de veac a ansamblului folcloric din Micherechi. Materialul pus la

dispoziie de Gheorghe Dul u a fost întregit i printr-un succint istoric al
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ansamblului, prezentat tot de inimosul dasc l din Micherechi. Iar apropiat prin
tematic a fost, de asemenea referatul doamnei Eva Cozma Fr tean, care a evocat
istoricul de jum tate de veac al celuilalt ansamblu, cel p str torilor de tradiii din

Aletea. Expoziia realizat de Elena Csobai i cele dou referate au încadrat

armonios activitatea tiinific a zilei de sîmb t .
Duminica diminea au continuat prelegerile, rezervînd auditoriului înc cîteva

subiecte interesante. Iar vizita nea teptat , dar cu atît mai salutar a subprefectului
judeului Hunedoara Nicolae Pavel Segesvari a însemnat o coinciden fericit ,

ridicîndu-se prin eminentul om de cultur i num rul participanilor din România la
actualul simpozion, oferindu-i un surplus de prestigiu.

Rezumînd activitatea celor dou zile trebuie luate în obiectiv i temele prezentate.
Din aceast perspectiv , de pe acum se contureaz o linie istoric , reprezentat cu
consecven de doamna Berényi, care cerceteaz cu perseveren trecutul


comunit ilor române ti din Ungaria i de doamna Csobai, care sistematizeaz


istoricul înv  mîntului i al bisericilor române ti. Tot domenii cultural-istorice sînt

tratate de la o ediia la alta i de dr. Gheorghe Sant u, care de ast dat a
prezentat o emoionant evocare a Colegiului Mocsáry Lajos din Budapesta, ca un
factor determinant în formarea intelectualit ii române din Ungaria de prin anii

patruzeci. Sfera de etnografie i folclor este abordat înainte de toate de Emilia
Martin Nagy, contribuii valoroase fiind aduse tematicii prin dr. Ana Ho opan (care


se remarc i prin multe alte valoroase studii mai ales din domeniul literaturii) i
Stella Nicula Machhour (care afl întotdeauna subiecte deosebite). Folclor, folclor

literar i literatur se împletesc într-o interferen original în studiile din ultimii ani ai
Mihaelei Bucin, în care erudiia se îmbin cu un mod de interpretare foarte atractiv.
Singur este (pîn acum) Eva Cozma Fr tean, cu cercet rile muzicii populare a
românilor din Ungaria, muzic despre care ne putem convinge, la ora actual c este


nu numai valoroas din punct de vedere al cercet rii, ci i deosebit de bogat i
variat , f cînd cu adev rat obiect de cercetare. Tot singura este dr. Ana Borbély, ca
cercet toare care ap r cu consecven perspectiva lingvistic în cadrul acestor


sesiuni tiinifice. Prin modul atractiv de prezentare a dialectelor, graiurilor i
limbajului românilor din Ungaria, aceste comunic ri de lingvistic devin accesibile,

chiar distractive i pentru cei ce nu gust prin excelen acest domeniu. De literatur
comparat sau de estetic se ocup , în mod firesc, profesorul universitar dr.
Gheorghe Petru an, temele c ruia se leag de regul de repere ale identit ii, ale




cunoa terii i autocunoa terii românilor din Ungaria, prin prisma unor scriitori i
pagini literare „de suflet”.


Trebuie s apreciem îns i ajutorul substanial al colaboratorilor tiinifici din

România. Elena Rodica Colta, Constantin M lina , Eugen Glück ( irul numelor ar
putea fi continuat) sînt personalit i cunoscute – chiar prieteni – ai comunit ii
cercet torilor români din Ungaria. Contribuia lor ridic rangul acestor sesiuni, dar le
i îmbog ete prin coninut i varietate. Colaborarea strîns i permanent cu colegii

de peste hotare deschide perspective largi pentru cercet rile i cercet torii din

Ungaria. În viitor, se pare c aceste posibilit i vor putea fi valorificate i mai intens.
Participarea activ a domnului dr. prof. Nicolae Boc an, prorectorul de la




Universitatea din Cluj pare o reu it de „deschidere” i spre viaa tiinific a ora ului


de pe Some (dup fructuoasele colabor ri cu Aradul i Oradea).


În decursul celor dou zile, autorii din Ungaria i România au prezentat studii i



comunic ri tiinifice din diverse sfere de cercetare: folclor i istorie, critic literar i

estetic , lingvistic i literatur comparat . Iar toate aceste comunic ri au abordat nu

numai domenii diferite, ci au oferit i moduri de cercetare diferite, în dependen cu
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subiectul ales. Tot ca observaie general valabil în privina referatelor: de pe acum

se constat un salt calitativ categoric tocmai în tratarea cu majore metode i mijloace
de cercetare a diferitelor subiecte. Dac în primele ediii punctul de greutate c zuse
pe simpla colecionare folcloric sau pe anumite documente istorice din veacurile

trecute de pe care fiind suflat pur i simplu „colbul”, acum s-a ajuns la o platform cu

adev rat tiinific , cînd materialul „scuturat de colb” sau „adunat” a fost prelucrat,
interpretat, comentat în mod doct, fiind trase anumite concluzii sau fiind f cute

analogii. A adar, s-a ajuns la un nivel superior în tratarea subiectelor, cercet torii

amatori de acum cîiva ani dezvoltîndu-se prin erudiie i experien în adev rai

savani ai domeniilor de cercetare. Mai mult chiar: a fost prima sesiune tiinific la
care s-au înfiripat discuii, chiar polemici la marginea referatelor. Acest nivel va
pretinde în viitor o restructurare a economiei celor dou zile, c ci tratarea temeinic a

cîteunui subiect va pretinde de acum încolo dezbateri i discuii.

În acest sens, ediia din acest an a sesiunii tiinifice înseamn o nou treapt


calitativ , care în viitor va trebui meninut i chiar dep it .
E. I.
[NOI, 28 noiembrie 1997, p. 3.]

Simpozion
22–23 noiembrie 1997, Giula
Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria a organizat în anul acesta cel de al

VII-lea simpozion tiinific, care a inclus studii din cele mai diferite discipline: istorie,


limb , literatur i folclor. Putem afirma, f r îndoial , c cercet rile speciali tilor
marcheaz un evident pas înainte, iar de rezultatele acestora vor beneficia cu spor


atît oamenii de tiin cît i mica noastr comunitate româneasc . Este îmbucur tor
faptul c în raport cu majoritatea publicaiilor anterioare, afirmate în periodicele de
specialitate, care au în primul rînd caracter monografic local, confereniarii acestui

Simpozion vin cu o temeinic preg tire de specialitate i cu o metodologie


superioar , ceea ce-i ajut s treac treptele simplelor descrieri con tiincioase i s

se apropie de înelegerea entologic i antropologic a vieii spirituale a unei
comunit i, în evoluia ei atît de deosebit . Acest el i-a determinat, probabil, pe
cercet tori s st ruie cu privire la întregul angrenaj al vieii românilor din Ungaria,

v zut sistematic, atît sub aspectele trecutului i cele cotidiene, cît mai ales sub cele


rituale i s rb tore ti.


Ca de fiecare dat i în acest an irul prelegerilor s-au bucurat de o audien

numeroas i însufleit . Cei prezeni au contribuit la discuiile ce au avut loc dup
fiecare prelegere, punînd întreb ri, completîndu-se reciproc sau apreciind munca
respectiv . Pe parcursul celor dou zile, simpozionul s-a bucurat de prezena


speciali tilor renumii din centrele universitare din România, precum i de
colaboratorii muzeelor din diferitele centre judeene.

A tept m cu ner bdare apariia volumului care va cuprinde prelegerile rostite. Pentru
cei care n-au putut participa la Simpozion, îns vor s afle de tematica lui, public m
titlul comunic rilor:
– Cuvînt de deschidere: Dr. Maria Berényi, directoare


– Elena Rodica Colta: C rile vechi române ti difuzate în comunit ile române ti din
Ungaria

– Constantin M lina : Contribuii la cartea veche româneasc din Buda
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– Eugen Glück: Contribuii cu privire la situaia clerului ortodox român din Consistoriul
Or zii în 1848–49
– Elena Csobai: Rolul bisericii ortodoxe în p strarea identit ii la românii din Ungaria

– Mihaela Bucin: Etic i estetic în filozofia popular
– Dr. Ana Hoopan: Descîntecul–rug ciune

– Dr. Gheorghe Petru an: Coordonatele concepiei naionale a lui Ioan Slavici
– Dr. Ana Borbély: Meninerea limbii române la Micherechi
– Dr. Gheorghe Sant u: Colegiul Mocsáry Lajos
– Stela Nicula: Supranume la românii din Chitighaz
– Emilia Martin: Funcia imprecaiei în societatea tradiional
– Tiberiu Herdean: Romanul românesc la început de drum

– Dr. Maria Berényi: Familia aguna i colonia macedoromân din Miskolc
[Convieuirea, 1997, nr. 4 -1998, nr. 1, p. 156.]

Reportaj neobi nuit – SIMPOZION obi nuit


Acum, dup cea de-a VIII-a ediie a sesiunii tiinifice SIMPOZION, se pot trage
anumite concluzii, se pot face observaii cu caracter general. i tocmai din aceast
cauz , cronica celor dou zile se preteaz la genul reportajului, dar al reportajului

într-o form neobi nuit , autorul renunînd la rezumarea cronologic a acestor zile,

limitîndu-se mai cu seam la evidenierea momentelor obi nuite, de pe acum

„tradiionale” i a celor inedite, „inovatoare”.
***
Ca atare, încerc m s lu m în seam factorii.
NEOBI NUIT de mare – a fost num rul participanilor. Dac la primele ediii se
întrunise abia cîte-o duzin -dou de ascult tori, de ast dat am num rat la un


moment dat peste aptezeci de participani, cînd chiar i holul Uniunii Culturale a fost
ticsit de intelectuali români.
OBI NUIT – a fost nivelul prelegerilor, num rul lor, diversitatea temelor abordate.


Totu i, problematica anului 1848, raportul dialect-limb literar , circulaia i originea

numelor i denumirilor au constituit axele tematice principale (la care s-au mai

ad ugat i alte subiecte, la fel de interesante).

NEOBI NUIT – a fost i num rul mare al oaspeilor din România, în majoritate
profesori universitari de prestigiu, care au ridicat prin expunerile lor atît rangul


întrunirii, cît i nivelul tiinific al acesteia.


OBI NUIT – a fost atmosfera serioas de cercetare i dezbatere tiinific . Drept


dovad gr itoare: s-au încins chiar i anumite polemici i discuii la marginea unor

teze tiinifice. Tocmai aceste dezbateri dovedesc rangul, seriozitatea, autenticitatea
sesiunii, unde prelegerile s-au întocmit nu din obligaie statistic , ci din preocupare
tematic .

NEOBI NUIT – aportul din partea intelectualit ii române ti tinere, care a dovedit un

interes deosebit fa de temele tratate. Aceast categorie de participani, de i nu era
în tem cu anumite domenii cercetate (doar la nivelul culturii generale), s-a dovedit

receptiv , ace ti români tineri continuînd în pauze temele abordate în prelegeri. Unii

au adus chiar complet ri din cuno tinele lor personale, f cînd referire concret la


condiiile lor familiale i tradiionale române ti.
OBI NUIT – numele autorilor, dintre care unii se dovedesc la ora actual autori cu

rutin , cu tot mai mult experien atît în redactarea, cît – i mai ales – în expunerea
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temelor. În acest sens, cîiva autori s-au dovedit „confereniari” deosebit de

atr g tori. P cat doar c precipitarea aciunilor române ti nu a permis tuturora s
r mîn pe toat durata sesiunii.
NEOBI NUIT – r bdarea, perseverena auditoriului, care a urm rit programul oficial



bogat i înc rcat, r mînînd i dup aceea împreun – fie dup reu itul vernisaj, fie

dup încheierea lucr rilor. C ci atunci s-a discutat f r emoii, f r reineri, i f r


obligativitate tiinific , cînd fiecare î i putea expune p rerea.
OBI NUIT – în aceste ocazii: folosirea în exclusivitate a limbii române. Iar azi, cînd

se vorbe te atîta de asimilare, de pierderea de teren a limbii materne, aceste discuii
s-au dovedit la un înalt nivel de conversaie, dovedind c mai sînt muli, mai muli



decît s-ar crede, care mai tiu frumos române te, într-un limbaj ales i chiar
pretenios.
NEOBI NUIT – termenul calendaristic al sesiunii (în ali ani sesiunea se convocase



la o dat mai tîrzie), care totu i n-a tirbit nimic din reu ita organizatoric . i în ciuda



faptului c la sfîr itul s pt mînii trecute s-au mai inut i alte serb ri i s rb toriri pe

planul românit ii, asistena „a vîslit” abil de la Chitighaz la Giula sau Leta-Mare – i
invers...

NEOBI NUIT – totu i fireasc , prezena binef c toare a Doamnei Cornelia Bodea.

i de ast dat venise cu inima tîn r – i nici de ast dat cu mîna goal . Cuvinte

de îmb rb tare i trilogia istoric valoroas , oferit Institutului, au însemnat darul cel
mai de pre. Sosit în circumstane chiar aventuroase, la momentul intr rii Doamnei,

întreaga asisten s-a emoionat i s-a simit atins de aripa îngerului...

OBI NUIT – bagajul spiritual i moral, cu care participanii – la încheierea lucr rilor –

au pornit în toate direciile, ducînd cu ei impresiile i amintirile celor dou zile bogate,
înt ritoare de suflet.

E. I.
[NOI, 13 noiembrie 1998, p. 1, 3.]

Cîteva reflec ii tîrzii la SIMPOZION
În cursul zilelor de 7-8 noiembrie s-a desf urat la sediul Uniunii Culturale
a Românilor din Ungaria a opta edi ie a sesiunii tiin ifice SIMPOZION,
despre care am i informat pe larg. Dat fiind c în pauze am solicitat
p rerile mai multor participan i, iat , mai jos, public m trei dintre acestea.
Iulia Pantea, Szentendre:







O însemnat parte a vieii mele m leag de ora ul Giula. Aici, la coala general i

Liceul „N. B lcescu” am primit bazele de însu ire a limbii române, fiindc în satul
meu bihorean, de unde m trag, nu existau doar condiii modeste de înv are. Nici




p rinii mei nu tiau române te. Fire te, pe lîng temeinice cuno tine, pe lîng carte,

pe lîng buna colectivitate de elevi, aici am primit i un alt surplus, am primit „altceva”

care m-a p strat pentru aceast colectivitate i al turi de aceast colectivitate. Iar

acest altceva a fost leg tura sufleteasc i spiritual . Am avut profesori minunai,
educatori excepionali. i consider c nu numai eu îi consider în acest fel.


Iar acum, aici, ace ti tineri radiaz aceea i mentalitate, iar prin prezentarea lucr rilor



lor t lm cesc acela i ata ament fa de românitatea lor, acela i sentiment de
apartenen la românimea aceasta, ca profesorii mei de odinioar . Iar dac e s -mi
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exprim p rerea, iat , îi laud. Fiindc m p trunde o mare bucurie c ascult iar i

prelegeri în limba român , c urm resc iar i tratarea temelor noastre, în limba
noastr literar (ceea ce altcum nu am ocazia).

Pauzele se „rezum ” la evocarea amintirilor din anii de liceu, fire te deseori în
dialect. i-mi dau seama, cît de bine preg tii sînt cei „de dup mine”.
Soarta m-a îndep rtat de acest mediu, din aceast sfer , iar acas publicaiile


române ti înseamn singurele „cîrje”. Prin culegerile bro urii SIMPOZION pot r sfoi
i evoca i acas cele audiate aici.

Revenind la actualul Simpozion: pîn acum aveam mai degrab cuno tine de limba


român . Acum am primit i o seam de cuno tine noi din domeniul istoriei, aflînd
multe lucruri la marginea evoc rii anilor 1848-49, din prisma românilor din Ungaria. i

prin acest intermediu am aflat despre noi personalit i române ti precum Gojdu,

Pomu, Murgu, aguna, despre care tinerii cercet tori au cuno tine cu adev rat
temeinice.

Memorabil a r mas i prelegerea doamnei Viorica Goicu, care ne-a transmis



cuno tinele i a sugerat competen . De la dînsa am aflat i despre originea numelui
familiei mele. Iar seara, dup cin , am tr it momente memorabile, participînd la

discuii vii i ascultîndu-i pe profesorii oaspei din România. Am aflat p reri
competente, informaii valoroase. i am fost mîndr c aceste personalit i au


discutat de la egal la egal cu tinerii no tri cercet tori români, schimbînd opinii i

cuno tine.


În ciuda acestor constat ri, cele dou zile mi-au produs i cîteva decepii i m

reîntorc acas cu puin am r ciune. Ace ti oameni însufleii trebuie sprijinii
 
moralmente, suflete te i mai ales material. Dup p rerea mea, în domeniul

cercet torilor, banii au rol important. Iar cei care asigur fonduri, ace tia trebuie s fie

în clar cui i pentru ce acord subveniile. La ora actual avem un sistem de instituii
i foruri, pe reprezentanii acestora nu i-am v zut (cu excepia Uniunii i a Oficiului
pentru Minorit i). Din p cate, nici cu educatorii mei de odinioar nu m-am întîlnit,


încît nu le-am putut strînge, cu recuno tin , mîinile. Oare au uitat de noi i de colegii

no tri mai tineri?!
Dr. Gheorghe Petru an, Seghedin:





Probabil c tii, pîn acum eu am participat la fiecare sesiune tiinific . Iar acum,
dup cea de-a VIII-a ediie pot trage deja anumite concluzii. M bucur c de pe acum
s-a cristalizat programul ediiilor, s-a echilibrat raportul dintre prelegeri, ba mai mult:

s-a conturat i un program anume. Dac la început s-au prezentat comunic ri
felurite, cînd fiecare cercet tor a prezentat tocmai ce avea la îndemîn sau gata
f cut, de pe acum se tinde spre o anumit programatic . Iar în acest sens se
remarc o linie în direcia problemelor de limb , alt direcie este îndreptat spre
cercet ri din istoria culturii românilor din Ungaria, o a treia direcie fiind paginile de
istorie, prin prisma românilor din Ungaria. În acest sens, în anul acesta a fost tratat

(ca un prinos adus anivers rii) anul revoluiei pa optiste, prin filiera românilor dina


aceste p ri. Aici m-a opri, exprimîndu-mi o anumit rezerv . S-au pomenit nume i

pagini istorice, dar cred c esena nu a fost conturat clar i concis. Ceea ce nu este

neap rat o caren a sesiunii. Prin aceast observaie a dori doar s atrag atenia
asupra importanei clarific rii anumitor momente istorice.
Fac acest lucru, mai ales pentru c la ora actual ne preg tim s introducem


disciplina istoria, cultura i civilizaia român în colile noastre. Ca atare, este foarte


important cum cunoa tem i cum interpret m marile evenimente istorice din punctul
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nostru de vedere. În aceast preocupare, cercet torul are rol i responsabilitate
serioas .

i în alt ordine de idei: fiind la momentul cînd elevilor li se pot transmite cuno tine
specifice, în aceste circumstane primesc o însemn tate cu totul nou tradiiile, viaa

spiritual i cultural a românilor din ungaria. Deci, prelegerile din aceast sfer
tematic , la fel, sînt de o importan evident .
În fine, o a treia remarc din partea mea ar fi necesitatea unor studii care s arate
direcia viitoare, în lumina unor fenomene din trecutul apropiat (cum ar fi euforia



tradiiilor, rena terea vieii culturale i a folclorului în anii cincizeci- aizeci, deci în

plin er socialist ) fa de prezent (cînd asist m la o înt rire a spiritului naional i la

o revenire la viaa tradiional-cre tin-religioas ), tocmai pentru a se putea trage

concluzii i înv  minte pentru viitor.


În concluzie a rezuma, din partea mea, c de pe acum institutul i-a g sit domeniile
cele mai adecvate, descoperind problemele-cheie, chiar dac ele nu sînt tratate din

plin. Dar aflarea i tratarea acestor puncte de greutate dovedesc categoric efortul

clarific rii i cristaliz rii acestora.
Petru Popu a, profesor pensionar, Budapesta:





Actuala sesiune tiinific mi-a pl cut tare mult. A fost deosebit de atractiv i de
variat în teme. Sper c , urm rind Simpozionul de la o ediie la alta, aceast aciune
va ambiiona pe muli intelectuali români tineri, ca ei s se angajeze la întocmirea a

tot mai multor lucr ri tiinifice.
[Foaia româneasc , 11 decembrie 1998, p. 5.]

SIMPOZION – 1998
Nici nu ne vine s credem c în toamna trecut se inuse deja cel de-al VIII-lea

SIMPOZION, sesiunea tiinific iniiat cu ani în urm de Institutul de Cercet ri al

Românilor din Ungaria. Cînd iniiatoarea, dr. Maria Berényi a organizat primul ir de

comunic ri tiinifice, puini au crezut ca din aceast prim întîlnire a intelectualit ii



române ti cu ambiii tiinifice s se dezvolte o adev rat mi care, un adev rat flux


de cercet ri i studii. Iar în zilele de 7-8 noiembrie, i cei mai sceptici trebuiau s
recunoasc : iat , la ora actual cercet rile din domeniul culturii, al artei, al folclorului
i al spiritualit ii româneti din Ungaria SIMPOZIONUL înseamn o latur de
prestigiu, cu greutate, în viaa acestei românimi. O dovedesc numeroasele

comunic ri – 15 la num r; îl dovede te numeroasa asistent – cam o sut , în



decursul celor dou zile, dintre care profesori i pensionari, jurnali ti sau, pur i
simplu, intelectuali români interesai de temele abordate; activitatea din timpul
sesiunii – aproape fiecare participant putea s fac anumite complet ri, evocînd
amintiri personale, aducînd am nunte autentice, num rul tot mai mare al oaspeilor,

speciali ti de renume din România – în afar de iubitul „înger p zitor”, distinsa
Doamn academician Cornelia Bodea sosesc la ultimele ediii tot mai muli profesori

 


universitari, cercet tori, oameni de tiin din Bucure ti i Cluj, Arad i Timi oara. Un
alt pas înainte îl înseamn diversitatea temelor abordate. Dac la început se constata


o latur istoric i o latur de etnografie i folclor, la ora actual temele abordate sînt

tot mai diverse, dar f r s piard din interesul general i nici din importan .


Aici m-a opri, venind cu o sugestie. Fiindc am asistat la toate ediiile i am r sfoit



acum bro urile, cuprinzînd toate comunic rile tiinifice, mi-a permite observaia c

106

domeniul cel mai puin tratat îl înseamn literatura. Ar fi bine dac cercet torii, care
în majoritate sînt intelectuali din generaiile mai tinere s-ar încumeta s studieze mai



atent, i cu rigurozitate tiinific i pagini ale literaturii românilor din Ungaria. Sînt


sigur c i aici vor ie i la suprafa nout i surprinz toare. Mai mult chiar. tiind de


existena (în biblioteci i arhive) a unor reviste i publicaii române vechi, care

dateaz din secole trecute, ar fi interesant s primim o imagine i despre aceast

ramur , care pîn acum a fost trecut din vedere. Prin cercetarea i acestor pagini se


va putea realiza o imagine i mai bogat despre viaa înainta ilor români de pe


aceste meleaguri, dar prin aceast activitate se va i l rgi sfera de cercetare i de

interese ale intelectualit ii. Mai mult chiar: poate i tineretul studios s-ar l sa
antrenat în aceast pasionant activitate, l sîndu-se ademenit de ambiii de
cercetare.
E.I.
[Calendarul românesc, 1999, p. 115-116.]

În acest sfîr it de s pt mîn a fost organizat
Al IX-lea Simpozion al Institutului de Cercet ri al Românilor din
Ungaria
Banii au venit prin câştigarea unor concursuri



P tura intelectualilor români din Ungaria a teapt cu deosebit emoie în fiecare an
luna noiembrie când, de obicei, Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria

organizeaz simpozionul s u tiinific. Ajuns, în 1999, la cea de-a noua ediie,

simpozionul a fost organizat, ca i în anii precedeni, la sediul Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria, la Giula.

În ciuda faptului c Institutul de Cercet ri, la fel ca i celelalte instituii similare ale

minorit ilor, nu este subvenionat de aproape doi ani (statul maghiar nu mai pl te te

nimic de la buget), românii i-au adunat toate puterile pentru a nu l sa ca aceast

frumoas i valoroas tradie s se întrerup în pragul secolului XXI.
Înaintea simpozionului, directoarea Institutului de Cercet ri a Românilor din Ungaria,
dr.Maria Berényi, a confirmat faptul c : „Exist dou decrete guvernamentale care
asigur subvenionarea instituiilor de cercet ri ale minorit ilor din Ungaria, chiar din

bugetul central. Totu i, pentru publicaii, respectiv programe, minorit ile naionale
concur la mai multe fundaii. Al IX-lea simpozion s-a putut organiza mulumit

concursului înaintat Fundaiei Publice pentru Minorit ile Naionale i Etnice din

Ungaria i
ne-a mai venit în ajutor Autoguvernarea Minoritar Român din sectorul II,
Budapesta.
Expozi ie de carte româneasc în Ungaria



Astfel, cu sufletul împ cat, pot s spun c la sfâr itul acestei s pt mâni se va




organiza i al IX-lea simpozion i sper m c va avea, totu i, succes, cum au avut i
celelalte simpozioane.
Tot prin concurs am obinut o sum pentru a scoate volumul opt al publicaiei cu



acela i titlu, Simpozion (lucr rile prezentate la sesiunea tiinific din anul trecut), a a
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c , spre bucuria mea, fiecare invitat va putea avea în mân si comunic rile anului
trecut".
Doamna Berényi a continuat astfel: „Este ultimul simpozion din acest secol, în acest


mileniu, i intrucât anul 1989 a fost o r scruce pentru minorit ile din Ungaria i
pentru aceasta parte a Europei în care tr im, am crezut c e bine s facem o

retrospectiv a acestor zece ani, ca s analiz m, s vedem i s expunem acele

publicaii române ti care au ap rut în Ungaria în acest interval".
De ce înv

mântul românesc?

În centrul simpozionului din acest an a stat îns înv  mântul românesc din Ungaria,

putând fi ascultate i prelegeri din domeniul etnografic, istoric, lingvistic sau vizionate


momente din trecutul i prezentul presei scrise i electronice a românilor din Ungaria.


Doamna directoare m-a informat c „... i în ce prive te structura programului vom
r mâne tradiionali, din acel simplu motiv c în cadrul institutului funcioneaz cele
trei secii.
Sâmb t , 6 noiembrie, înainte de mas , ne-am gândit s fie un ciclu referitor la
înv  mântul românesc din Ungaria. Aici se va expune mai mult istoria

înv  mântului din secolul al XIX-lea i din secolul XX. Am acordat un interes mai
mare înv  mântului pentru c în anul acesta s-au implinit 50 de ani de la


constituirea unicului liceu românesc din Ungaria i tot 50 de ani au trecut i de la

înfiinarea catedrei de limb i literatur român din cadrul Institutului Pedagogic
 
Superior „Juhasz Gyula" din Seghedin. Foarte muli colegi de-ai no tri, i de la


catedr i de la liceu, ne-au fost alma mater, i aceste anivers ri ne-au impulsionat
ca, pe aceast tem , s se expun prelegeri ca, de exemplu, Înv  mântul românesc

din „Ungaria" de Gheorghe Petru an.
Cercet torul Eugen Glück din Arad ne va prezenta comunicarea sa intitulat


„Contribuii cu privire la colile române ti din sud-estul Ungariei". Doamna
academician Cornelia Bodea va vorbi despre Fundaia Elenei Ghiba Birta (mulumit

acestei fundaii, foarte muli români din Ungaria au primit burse i au putut continua



studiile la preparandie i la mai multe coli superioare din Cri ana, în secolul XIX).
Sfâr it de mileniu
i prin celelalte comunic ri ne amintim de ceva. Eva Iova va prezenta aspecte din cei

20 de ani de la înfiinarea redaciei române ti a Radiodifuziunii Maghiare. Iar

profesorul Cornel Munteanu din Baia-Mare va susine o prelegere despre „Presa" i
literatura român din Ungaria.

Dup -mas vom fi c l uzii în lumea folclorului de c tre profesoara din Bucure ti

Narcisa tiuc , care ne va prezenta obiceiurile de na tere la români, iar

cercet toarele Mihaela Bucin i Ana Borbély vor aborda teme lingvistice. Duminic , 7
noiembrie, vor fi prezentate mai multe teme etnografice.
Emilia Martin va vorbi despre „Normele etice în societatea tradiional ", Maria Gurz u

Czeglédi despre „Rituri de trecere în oraia de nunta i hora mortului", iar titlul
prelegerii Stelei Nicula este „Oul", dup credinele poporului român, dar pe lâng
acestea, Elena Csobai va prezenta „Comunitatea româneasc din Vecherd" iar

Gheorghe Sant u ne va explica „Cum s-a format numele românesc i al  rii lui".

Dup aceste prelegeri care vor fi destul de eclectice i care sper m ca îi va îndemna

pe muli s - i spun p rerea, vor continua discuii pe temele abordate pe parcursul
simpozionului.
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Noi astfel vom încheia anul, secolul, mileniul". Cu ce rezultate a încheiat îns
comunitatea cercet torilor români din Ungaria acest mileniu vom afla peste o
s pt mân .
Anamaria Brad, Seghedin
[Cotidianul, 1999, 8-14 noiembrie]

SIMPOZION – 1999
A. Cu optimism tiin ific în pragul noului mileniu
Acum organiz m pentru ultima oar un simpozion în acest secol, în acest mileniu...
Nu tr im vremuri obinuite. Tr im într-un mediu aflat în plin descompunere moral .
Împrejur demagogie neruinat , intrigi  i minciuni deliberate, lupte frenetice i f r
scrupule în jurul unor interese particulare, sete de putere i ambiii nedisimulate, un
nou i inedit tip de pung ie, absena generalizat a toleranei, a înelegerii
reciproce, a bunului sim... Anul 2000 ne întîmpin cu toate mijloacele preg tite i
nepreg tite. Cred c a venit timpul unui r gaz, pe care s -l folosim gîndindu-ne la noi
înine. Cred c sîntem în faa unei provoc ri istorice. Înseamn c trebuie s
examin m cu calm trecutul, evaluînd înelesul i consecinele eforturilor noastre i s
lu m decizii pentru ziua de mîine... Ne g sim acum într-un moment cînd trebuie s
intr m într-o nou faz , în faza activismului cultural... Noi trebuie, luînd contact cu
marile probleme care ne privesc îndeaproape, s devenim oameni de ini iativ i s
intervenim activ. Ce ne va conduce, ce trebuie s ne conduc în efortul acesta? Mai
întîi credina în tiin , în puterea i eficacitatea raiunii omeneti. Apoi, iubirea de
limb , de neam i cultur , hot rîrea de a veni în ajutorul semenilor notri, cu care
împ rim motenirea aceluiai trecut i aspiraiile c tre acelai viitor...

Un cuvînt de deschidere mi c tor, care ne-a izbit în fa ca o plesnire de bici, ne-a


trezit dintr-o indolen cultural , gata s ne a eze pe aria gîndirii spirituale i
tiinifice. Ne-am dat seama, chiar din primele momente ale zilelor 6-7 noiembrie,

cînd i-a început lucr rile cel de-al IX-lea Simpozion, organizat de Institutul de
Cercet ri al Românilor din Ungaria – cu sprijinul Fundaiei Publice „Pentru Minorit  ile

Naionale i Etnice din Ungaria” i al Autoguvern rii Minoritare Române Sectorul II,
Budapesta – la sediul Institutului de pe strada Doja din Giula, c nici de data aceasta
 
nu vom fi „scutii” de aprofund ri etice i tiinifice, de idei cuget toare, de


con tiinciozitate natural , de un climat pur intelectual i profesional.
La ediia din anul acesta s-au întrunit din nou personalit ile, intelectualitatea



obi nuit din ultimii ani, sosind i de data aceasta multe personalit i ilustre i din
România ca: Viorel Badea, secretar de stat, Antonie Popescu de la Departamentul
Relaii cu Românii de peste Hotare, Elena Mure eanu de la Universitatea din Cluj,
Rodica Colta de la Muzeul din Arad, Ana Scarlat, directoare adjunct la Centrul
Cultural al României la Budapesta, Constantin M lina , directorul Bibliotecii din
Oradea, Mircea Popa, profesor la Universitatea din Cluj, George Prodescu,
conduc torul Serviciului Român la Radio România Internaional, Florica Sant u,

pre edinta Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Mihai Kozma, directorul
Editurii NOI, Ana Simon, adjunct la Departamentul pentru Minorit i din cadrul
Ministerului Înv  mîntului.
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Dup ce vei citi irul bogat al prelegerilor i numele confereniarilor, v vei da


seama cîte teme i domenii interesante, cercetate i necercetate pîn acum au fost

menite s susin singurul prilej cultural- tiinific, spiritual-moral de acest gen din

viaa comunit ii române ti din Ungaria:
Victoria Moldovan: Promovarea limbii române – între obligaie  i opiune
Eugen Glück: Contribuii cu privire la colile româneti din sud-estul Ungariei
Maria Berényi: Reuniuni înv  toreti din Bihor i Criana în secolul al XIX-lea
Elena Csobai: Comunitatea româneasc din Vecherd
Cornel Munteanu: Presa  i literatura român din Ungaria
Eva Iova: 20 de ani de la înfiinarea redaciei româneti a Radiodifuziunii maghiare
Narcisa tiuc : Obiceiuri de la natere reflectate în naraiuni
Mihaela Bucin: Naraiune  i limbaj
Ana Borbély: Bilingvismul
Emilia Martin: Norme etice în societatea tradiional
Stella Nicula: Oul, dup credinele poporului român
Maria Gurz u Czeglédi: Rituri de trecere în oraia de nunt i hora mortului
Gheorghe Sant u: Cum s-a format numele neamului românesc i al  rii lui.

Ca întotdeauna, i acum, s-au inut comunic ri întocmite cu cea mai mare erudiie,

altele bogate în sugestii i argumente pentru rezolvarea unor probleme existente,
prelegeri de o profund sensibilitate, iar altele cu vraja descoperirii unor documente
i date de baz în cunoaterea culturii i istoriei românilor din Ungaria. Toate-toate

de cea mai înalt factur tiinific ... i nimeni nu s-a plîns c nu înelege limba
„oficial ”.

Asistena de la aceast ediie a Simpozionului s-a putut bucura i de o s rb toare a
slovei scrise, în momentul cînd s-a vernisat expoziia de carte româneasc din
Ungaria pe perioada 1989-99.

Profesoara i cercet toarea Ana Ho opan, prin cuvintele sale impresionante de

deschidere a expoziiei, a vorbit cu recuno tin sincer despre acea „mîn de
oameni” care au ajutat ca acei 10 ani s devin atît de productivi în arta scrisului prin
cele mai multiple domenii: Scopul nostru, al organizatorilor, a fost, în primul rînd, s
adun m la un loc publicaiile dragi inimii noastre.
F r a vrea s fac vreo ierarhie de valori a acestor publicaii, le-a prezentat rînd pe

rînd aproape pe toate: începînd de la periodice, reviste i manuale, pîn la volumele

de art , de poezii, literatur , povestiri, snoave, carte de amintiri, de comparatistic i
lecii de limb .
– M bucur c avem atîia oameni care se angajeaz la aceast munc de Sisif de a
scrie o carte i, slav Domnului, mai avem înc i alte manuscrise care o s apar în
curînd – a încheiat Ana Hoopan, invitîndu-ne la o plimbare literar printre amintirile
din trecut, printre autoexprim rile artistice, transmise de un m nunchi de oameni de
cultur .


La aceast sesiune tiinific a debutat i o coleg din presa româneasc , tîn ra
noastr talentat Eva Iova de la Radiodifuziunea din Seghedin, care se remarc în

ultimul timp dovedind a se exprima i a fi activ în cele mai variate forme
– Maria Berényi m-a solicitat s prelucrez aceast tem , fiindc la anul se vor împlini
20 de ani de existen a emisiunii radiofonice româneti, iar lucrarea ap rînd la anul
în volumul Simpozion, va avea actualitate absolut . De altfel, nu am avut o munc
uoar , deoarece niciodat nu s-a prelucrat în detalii istoria presei electronice i
radiofonice în aceti 20 de ani. Eu am înirat evenimentele cele mai importante din
primii 10-15 ani  i am pus un mai mare accent pe prezent. De ce? Din 1993, cu
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l rgirea num rului angajailor i creterea spaiului, putem vorbi de o etap
dezvoltat de atunci avînd posibilitatea de a face o munc de specialitate, de atelier.
– Te-ai preg tit într-un mod foarte atractiv!
– Adev rul e c am venit aici s vorbesc ca unor ascult tori poteniali de radio. i ce
nu am spus în timpul prelegerii: mulumesc i pe aceast cale Institutului, i personal
directoarei pentru c a fost prima instituie româneasc care a acordat atenie
emisiunii radiofonice, ceea ce probabil nu este întîmpl tor, fiindc tim c cei mai
muli cercet tori ascult emisiunile noastre. Le sîntem recunosc tori... Am ales un
mod de prezentare demonstrativ, fiindc cred c ar fi fost ilogic s vorbesc doar din
hîrtie despre radio, iar prin montajul impresionant, chiar i pentru mine, am încercat
s conving asistena despre valoarea arhivei noastre din cei 20 de ani.

Am remarcat c la aceast a noua sesiune tiinific s-au prezentat cu prelegeri mult


mai muli experi, speciali ti din România ca alt dat . Printre ei am putut-o asculta i
pe Narcisa tiuc de la Centrul Naional al Creaiei Populare din cadrul Ministerului
Culturii:
– În ultimii ani nu am fost niciodat în aceast comunitate româneasc , îns am avut
colegi de facultate, printre care a menine-o pe Ana Hoopan, care i-a susinut
doctoratul în România, i pe Mihaela Bucin, care-i preg tete doctoratul chiar la
catedra noastr de etnografie. Dar am cunoscut mult lume de aici prin publica ii.
Sînt foarte importante aceste elemente care vin din aceast , am crezut noi, arie
lateral . Din p cate, aceast comunitate nu mai conserv ceea ce ne-am ateptat noi
s fi conservat, i anume: viaa spiritual în totalitatea ei. Dar exact acele lucruri –
parc Dumnezeu aa a vrut –, pe care noi le-am trecut cu vederea, le-am ocolit, se
p streaz aici  i sînt prinse în lucr rile colegilor notri care cerceteaz  i public
despre spiritualitatea româneasc . Marea calitate a acestui Simpozion este îns i
întîlnirea, faptul c oamenilor li se ofer prilejul de a se întîlni. Nivelul manifest rii a
fost pentru mine surprinz tor de ridicat... Un alt punct important care s-a atins aici
este leg tura dintre generaii. Practic se vede un progres, se vede o întoarcere c tre
imagina ia poate de mîine, de poimîine, de peste cîteva zeci de ani ai acestei zone.
Probabil c nu va trece nici un secol i vor dispare de tot vorbitorii de limb român ,
dar ceea ce se scrie, se înregistreaz – cum ne-a ar tat i Eva Iova – r mîne
undeva, într-o arhiv , i aceste arhive nu vor fi supuse pieririi. Aa s sper m!
Prin Prezena lor mi-au stîrnit din nou satisfacia acel grup al profesoarelor de la



cîteva coli române ti, care nu pentru prima oar î i înscriu numele pe lista
participanilor – poate ar merita chiar s fie p strat pentru viitor o list a
„ascult torilor” fideli ai Simpozioanelor.
Ana Secan Navratil, profesoar din Giula, e una dintre acele cadre didactice, care
simt nevoia de a fi martorii acestor întîlniri spirituale:
Începînd de la primele ediii tiin ifice vin mereu s ascult prelegerile susinute, chiar
m consider o membr fondatoare. Sînt mîndr de cercet torii notri, simt un adînc
respect fa de eforturile lor, fa de realizarea acestor prelegeri ample, cînd
s pt mîni, luni sau ani în ir se cerceteaz , pîn se ajunge la acest rezultat. De
fiecare dat admir aceste personalit i de cultur din rîndul nostru... Nu-i indiferent
nici faptul c în predare m pot baza pe multe date etnografice, folcloristice, istorice,
chiar i lingvistice auzite aici, mai ales în transmiterea cunotinelor legate de cultura
i civiliza ia româneasc . Confereniarii m surprind de fiecare dat cu nout i, cu noi
expresii, regionalisme din graiul vorbit în diferitele zone, cu date referitoare la
obiceiuri. Fiecare prelegere este valoroas din alt aspect, dar pentru mine, ca
profesoar de român , înseamn i o adev rat surs de procurare a unor noi
cunotine.

111



Dup dou zile care fizic ne-au obosit, dar suflete te ne-au înt rit, directoarea

Institutului i-a luat r mas bun plin cu încredere:
Noi am iniiat prin Institut cercetarea patrimoniului cultural al românilor din Ungaria.


Dou zile în ir am expus cîte ceva din acest patrimoniu în limba român i ne-am
demonstrat devotamentul în limba român ... Institutul încearc , de fiecare dat , ca
limba român s se menin . Îmi pare bine c am auzit aici cum c cercet torii

români din Ungaria sînt la curent cu bibliografia i cu terminologia actual de
specialitate, profesional . Noi ne str duim cu insisten s fim la curent, fiindc noi
sîntem cei care trebuie s ducem cultura româneasc în noul mileniu.

Anra
[Foaia româneasc , 12 noiembrie 1999, p.1, 3.]

Salt mortal sau salt vital?
Intelectualii români din Ungaria î i definesc locul i rolul
Câteva reflecŃii la al IX-lea Simpozion al cercetătorilor români din
Ungaria


Tradiionala sesiune tiinific a românilor din Ungaria, Simpozionul, se bucur din an

în an de un interes i, prin urmare, de un succes tot mai mare. O bun parte a

intelectualilor români din Ungaria, cât i foarte muli oaspei sosii de peste hotare ca,

de exemplu, Constantin M lina, redactor- ef al revistei „Familia român " din
Oradea, Rodica Colta, muzeograf din Arad, sau Viorel Badea, secretar de stat la
Departamentul pentru Relaiile cu Românii de peste Hotare, iar din partea
oficialit ilor României în Ungaria doamna Ana Scarlat, directoarea adjunct a
Centrului Cultural al României la Budapesta, au inut ca, prin prezena lor la Uniunea
Cultural a Românilor din Ungaria, s onoreze acel sacrificiu, acea munc pe care

au depus-o membrii Institutului de Cercet ri pentru a organiza i al IX-lea Simpozion.
Cercet torii români din Ungaria au dat dovad de o deosebit inut moral , dac ne

gândim i la faptul c instituia lor nu dispune de buget de aproape doi ani. Oaspeii


îns nici nu au simit c sesiunea tiinific , la un nivel a a de ridicat, a fost

organizat dintr-o sum mai mic decât în anii precedeni. Cum spune îns i

proverbul: omul potrivit la locul potrivit. Dovad c muli profesori i directori ai




instituiilor de înv  mânt, precum i pre edintele i vicepre edinii Autoguvern rii pe
ar a Românilor din Ungaria, care ar fi trebuit s c l toreasc doar 20-30 de km
pentru a ajunge la Giula, în ciuda faptului c au fost invitai, nu au dorit s participe la
o manifestare cultural de acest gen.
Sfaturi care vin în al doisprezecelea ceas
Dup cuvintele de deschidere ale Mariei Bérenyi, directoarea Institutului de Cercet ri
al Românilor din Ungaria, participanii au putut asculta prelegeri asupra
înv  mântului românesc din Ungaria, asupra unor momente din istoria presei scrise
i electronice, dar în care au fost evocate i datinile i tradiiile str moilor notri.
Profesorul Cornel Munteanu de la Universitatea din Baia-Mare, fost lector la catedra

de limb i literatur român din Budapesta, s-a angajat într-o analiz mai profund a

presei scrise române ti din Ungaria. Comparând cele dou perioade, când revista s-
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a redactat la Giula i Budapesta, domnul Munteanu a evideniat câteva aspecte

referitoare la tehnicile presei scrise i a sugerat urm toarele idei care s dea o
coloratur mai bogat s pt mânalului românilor din Ungaria: „În perioada


budapestan , Ioan Cri an - Ioan Sz.Kiss - care fusese student la coala superioar

din Seghedin, a iniiat în revist ni te profiluri de dasc li români, de intelectuali
români, care au fost sau sunt creatori ori activeaz pe plan cultural. În ultima vreme
nu mai apar asemenea profile de intelectuali care au o contribuie substanial într-o

comunitate. O alt rubric , pe care a vedea-o mai des, poate nu s pt mânal, dar cel

puin de dou ori pe lun , s-o numim «De vorb cu cititorii», un fel de po t a
redaciei, unde un redactor avizat, specializat, s r spund la creaiile pe care le

trimit tinerii la acest ziar. A treia sugestie ar fi ca ziarul s - i m reasc neap rat aria

de circulaie, s dep easc localismul, provincialismul". Aceste sfaturi, venite în al
doisprezecelea ceas, ne mai pot ajuta, dar numai dac nu ne vom ascunde capetele
în nisip.
Asimilarea poate fi oprit



Prof. Mihaela Bucin de la catedra de limb i literatur român din cadrul Institutului

Pedagogic „Juhász Gyula" din Seghedin, în prelegerea sa intitulat „Naiune i

limbaj", a schiat o nou metod de cercetare a folclorului: „De i cuvântul limbaj este
în titlul acestei lucr ri, nu am urm rit aspectul lingvistic al acestei noiuni. Limbaj în
lucrarea mea inseamn mijloc de comunicare al unui grup etnic. Am încercat s
prezint grupul etnic al românilor din Ungaria din punctul de vedere al antropologiei


culturale i al unui concept al antropologiei, i anume etnocentrismul, în partea lui


pozitiv . i nu a a cum suntem noi obi nuii, s privim etnocentrismul ca naionalism,
separatism, ca, eventual, ura fa de alte grupuri...". Adaptând acest mod de
cercetare pentru grupul etnic al românilor din Ungaria, doamna Bucin a ajuns la
concluziile urm toare: „Cu metodele etnografiei ne ocup m, în general, de indivizi ai
grupului, cu metodele antropologiei ne ocup m de grup. Referitor la grupul românilor
din Ungaria, concluziile sunt acelea pe care în fiecare zi le simim pe pielea noastr .

Grupul românilor din Ungaria, atât din punct de vedere al tradiiilor populare, cât i
din punct de vedere al tradiiilor de sorginte cult , este un grup care se asimileaz .
Acest lucru îl enun toat lumea, problema ar fi cum se poate stopa aceast
asimilare. Un antropolog american, Clifford Gere, spunea c asimilarea poate fi
stopat prin revenirea la morala tradiional , specific grupului. În secolele trecute,
fiecare grup etnic avea o moral care nu-i permitea s se asimileze, nu-i permitea s
îmbrace alte haine, nu-i permitea s vorbeasc alta limb , nu-i permitea s întrein
relaii mai strânse cu membrii altor grupuri. Aceast moral , în societatea actual , a
disp rut. i dac ne gândim bine nu numai la nivelul grupului etnic a disp rut
aceast moral , ci aproape în toate activit ile lumii moderne. De noi depinde în ce
m sur ne putem întoarce la morala aceasta tradiional care nu-i d voie unui grup
etnic s se descompun ".
„E o mândrie s - i cuno ti istoria i neamul"



Maria Boca, profesoar la coala general cu limba de predare român din
Micherechi, a participat pentru prima oar la Simpozion: „Pân acuma nu prea am
luat parte la activitatea intelectualilor români din Ungaria. Acum sunt fericit c sunt

prezent i eu aici. Pentru mine toate cele auzite au fost informaii noi. Au fost
 

interesante comunic rile pe care le-am auzit i a dori s particip i în viitor în
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aceast comunitate, s fim aici împreun i s aud mai mult despre istoria românilor

din Ungaria i s cunosc mai bine neamul meu. Cred c ar fi bine dac aceste
prelegeri ar fi cunoscute de cât mai muli oameni ai comunit ii noastre, fiindc doar


a a vom putea p stra identitatea noastr i ne vom putea referi la tradiiile noastre, la


tezaurul nostru, care nu este puin. E o mândrie s -i cuno ti datinile, istoria i

neamul". Tân ra profesoar Beata Condoro din Giula s-a hot rât i anul acesta s

ia loc in rândul ascult torilor: „... i acum am venit, pentru c tiam ca voi auzi foarte


multe lucr ri interesante i, ascultând aceste lucr ri, mi se pare c am înv at ni te

lucruri pe care le pot folosi pe parcursul anilor de munc . M bucur i faptul c m


pot întâlni cu fo tii mei profesori de la Seghedin i cu muli ali cunoscui, intelectuali


români din Ungaria. M simt onorat c am putut participa i de data aceasta i am

toat stima fa de ace ti cercet tori care, necunoscând oboseal , au depus o
munc enorm , pentru ca noi toi s plec m cu un spirit s n tos reîmprosp tat".
C r ile ultimului deceniu la românii din Ungaria
Expoziia „Cartea româneasc din Ungaria în perioada 1989-1999" a fost vernisat

de profesoara Ana Hoopan de la catedra de limb i literatur român din Seghedin.
În cuvintele festive, profesoara a accentuat importana acestor zece ani pe care i-am

l sat în urm i care par a fi foarte productivi: „... acest fapt se poate explica în primul
rând prin faptul c am primit foarte mult ajutor din partea diferitelor fundaii, din partea


Ministerului Culturii i din alt parte. Se mai poate explica i prin faptul c num rul
intelectualilor români a crescut, interesul intelectualit ii este foarte variat, ceea ce se


vede i prin c rile expuse. Sunt foarte interesante i foarte atr g toare manualele


care au ap rut în aceast perioad în ceea ce prive te calit ile tipografice. În sfâr it,


avem c ri, mai ales pentru cei mici, care sunt vii i prin tematica lor i prin modul lor

de a pune problema pred rii sau înv  rii limbii, literaturii i a culturii române, care

este foarte apropiat de copii. Avem i c ri stiinifice, scrise mai ales în domeniul


lingvisticii, istoriei i etnografiei. Ne mai putem mândri i cu albume artistice, cum e
de exemplu cel al pictorului tefan Oroian. O carte foarte interesant e cea a lui
Vasile Marc, «De la Micherechi la Micherechi», unic în felul ei, pentru c nimeni

dintre românii din Ungaria nu s-a angajat s - i adune amintirile, s scrie cum a v zut

el anumite evenimente ale diferitelor epoci din satul natal. O alt carte unic e i cea
a profesorului dr. Ioan Popon, dânsul fiind preocupat de literatura comparat ". Dar
oare de ce fel de c ri mai are nevoie comunitatea româneasc din Ungaria? „Cerine
i necesit i sunt în continuare. Voi enumera doar câteva dintre acestea. Nu avem,
de exemplu, manuale de folcloristic , dispunem de foarte puine cursuri pentru
studenii de la catedrele de român , care nu acoper toat gama materiilor. S-a scris
foarte mult despre istoria românilor din Ungaria, dar aceste studii nu sunt adunate la

un loc. Dar lipsesc romanele, avem foarte puine nuvele i poezii".
„Eu cred în valorile spirituale"
Directoarea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, dr.Maria Berényi,


gânde te astfel despre locul i rolul intelectualului: „Rolul intelectualului este acela de
a aciona, de a face tot posibilul ca din partea lui s vin iniiative. Am spus aici c
minoritatea noastr este pus mereu sub semnul întreb rii: se asimileaz sau ba?
Mai are viitor, ori nu mai are? N-avem încotro, ori salto mortale, ori salto vitale. Dac

 
nu vrem s acion m, atunci e imoral s întreinem ni te instituii române ti i s nu
lucr m nimic. Dac noi ne asum m aceasta r spundere, atunci noi trebuie s facem
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tot posibilul ca s ajut m înv  mântul. Noi, ca cercet tori, nu avem alte mijloace

decât s scoatem la suprafa valori spirituale. i eu cred c o naiune i o etnie
numai prin cultur se poate susine. Prin urmare, eu cred în valorile spirituale, fiindc
numai aceste valori spirituale pot pune amprenta caracteristic a unei etnii".
Anamaria Brad, Giula
[Cotidianul, 1999, 15-21 noiembrie]

Simpozionul de la Gyula
Este un fapt deosebit de îmbucurãtor c intelectualitatea român din Ungaria s-a
constituit, de o bun bucat de timp, într-un grup eterogen de aciune pentru

recuperarea contribuiilor ei la constituirea de sine a comunitãii i întreinerea


con tiinei românit ii. Proiectat încã din 1990 i împlinit în anul urm tor, Institutul de

cercet ri al românilor din Ungaria, cu sediul la Gyula, i-a asumat nu numai o mare
responsabilitate, prin actul instituionaliz rii cercet rilor românilor din Ungaria, dar a

întreinut în toi ace ti ani un dialog fertil pe cele mai arz toare probleme ale

românilor (limb , tradiie, cultur , istorie local ), printr-o munc tenace i concertat ,
demn de apreciere. Iniiativa organiz rii, anual, a unui simpozion al cercet rilor, cu

contribuii, în primul rând, din rândul intelectualilor români din Ungaria, i prin
colaboratori externi, cercet tori, istorici, profesori din România, a ajuns în acest an,
iat , la a 9-a ediie. Cum lucr rile acestor manifest ri apar într-o publicaie a

institutului (Simpozion), remarc m i preocup rile constante ale membrilor cercet tori


de-a lungul celor nou ediii, cu u oare nuane de abordare i metodologie la actuala

manifestare de la Gyula. În plus, s-a simit la actuala ediie desf urat la Gyula, în
6-7 noiembrie, un accent teoretic mult mai adecvat instrumentelor cercet rii aplicate,

printr-o dezbatere interdisciplinar a problemelor comunit ii române ti. Zonele
delimitate, în funcie de preocup rile membrilor institutului, au constituit pretextul unor

cercet ri de lung durat , bazate pe o documentare minuioas i susinut .

Cuvântul de deschidere al actualei ediii, ultima din acest secol i mileniu, a f cut o
radiografie, din unghi cultural, a secolului ce apune, ca un secol al atâtor conflagraii
si prigoane împotriva intelectualului, avansând ipoteza c noul mileniu are dou

misiuni de împlinit: s continue "lupta intelectualului pentru exprimare" i s


dep easc pasivismul i defetismul printr-o "faz a activismului cultural"(dr. Maria

Berényi). Recuperarea personalit ilor, a formelor de activizare a con tiinei românilor
din Ungaria, prin exploatarea presei de limb românã din Ungaria este domeniul
predilect al Mariei Berényi, directoarea institutului de la Gyula (Reuniuni înv  toreti

din Bihor i Criana în secolul al XIX-lea). În aceea i sfer a recuper rilor de istorie

local s-a înscris i comunicarea Elenei Munteanu-Csobai (Comunitatea româneasc

din Vecherd) i cea a cercet torului ar dean, arhivar neobosit, prezent activ la alte
ediii ale simpozionului, Eugen Glück (Contribuii cu privire la colile româneti din

sud-estul Ungariei). O tratare istorico-lingvisticã a numelui românesc (antroponim i

toponim) a f cut cu pasiune i convingere dr. Gheorghe Sant u, unul din veteranii

intelectualit ii române ti din Ungaria. O a doua zon a cercet rilor o formeazã

tradiiile i cultura popularã. Etnograful Emilia Martin, organizatoarea unor tabere
etnografice în zonele locuite de români, s-a referit la comportamentul etico-psihologic
al grupurilor tradiionale (Norme etice în societatea tradiional ); Narcisa tiucã,


cercet tor la Institutul Naional de Folclor Bucure ti, s-a ocupat de riturile de na tere;
Stela Nikula, de câiva ani preocupatã de simbolistica popularã, a studiat Oul, dup
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credinele poporului român); Maria Gurz u Czeglédi a înregistrat tradiii ritualice
zonale (Rituri de trecere în oraia de nunt i hora mortului) - toate aceste studii
aducând substaniale contribuii la analiza fenomenului interferenelor în creaia oralã
a românilor din Ungaria.



A treia zonã este cea a limbii române. Fa de celelalte ediii, mai aplicate i cu
date de teren valorificate din zonele locuite de românii din Ungaria, interveniile Anei
Borbély (Bilingvismul, definire, factori, perspective), Mihaelei Bucin (Naraiune i


limbaj, raportul dintre majoritate i minoritate i ideea vehiculatã azi în
sociolingvistic , etnocentrismul), Victoria Moldovan, lector de limb român la Praga,

despre limbile ameninate i ofertele instituionale pentru salvarea lor, s-au

caracterizat printr-o deschidere teoretic largã, la grania dintre psiho- i socio
lingvistic . Douã comunic ri au recuperat contribuiile mass-mediei române ti din

Ungaria la valorificarea tradiiei i culturii de expresie româneasc , fiind mult mai
aplicate manifest rilor din Ungaria contemporan : cea a Evei Iova despre redacia

emisiunilor române ti (20 de ani de la înfiinarea redaciei româneti a Radiodifuziunii


Maghiare) i cea a semnatarului acestor note despre rolul presei române ti la


constituirea unui grup de jurnali ti i scriitori (Presa i literatura românilor din
Ungaria). Expoziia cu ultimele publicaii ale autorilor români, organizatã de Ana
Hoopan, a completat acest regal al intelectualit ii române din Ungaria.
Contribuiile cercet rilor de mai lung durat se reg sesc în publicaia pe care o


preg te te institutul, Annales 2000, care, ca i publicaiile anuale Simpozion, credem


c va confirma inuta sobr i responsabilitatea actului tiinific ale intelectualitãii

române care activeazã în Ungaria. Dac ad ug m c în aceast toamn coala

româneascã din Ungaria a împlinit 50 de ani de existenã i c , în anul viitor,

periodicul de limbã român , Foaia româneasc , va trece prin aceea i vârst
semicentenar , îi revine sarcina Institutului de cercet ri al românilor din Ungaria s

sporeascã manifest rile publice, dându-le acela i gir al spiritului erudit în proiecte
editoriale de substanã.
Cornel Munteanu
[România literar , 1999, nr.50.]

Simpozionul de la Giula
În zilele de 6–7 noiembrie 1999 a avut loc la Giula cel de al nou lea Simpozion anual
organizat de Uniunea Cultural a Românilor din Ungaria împreun cu Institutul de
cercet ri al românilor din Ungaria, la care s-au prezentat rezultatele studiilor
întreprinse i finalizate pe parcursul unui an, de c tre cei mai de seam intelectuali
români din ara vecin , precum i de c tre invitai din România.
Ca de obicei, cuvântul de deschidere a fost rostit de c tre Doamna director dr. Maria
Berényi, care de aceast dat a fost mai îngrijorat în ceea ce privete perspectiva,
deoarece pe parcursul anului 1999 practic Institutul pe care-l conduce a fost lipsit de
un buget stabil, chiar organizarea Simpozionului având de suferit din aceast cauz .



Fiind cel din urm Simpozion din acest secol i mileniu, Doamna Dr. Maria Berényi a
propus ca împreun s trecem pragul mileniului, meditând la soarta românilor din


Ungaria, a formelor lor de asociere i organizare, care trec prin multe încerc ri i
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trebuie s acioneze ferm pentru a câ tiga autonomia de activitate f r de care vor

disp rea în mod inevitabil i natural: „S intr m în faza nou a activismului
cultural. Trebuie s ne organiz m cu un temperament productiv, cu credin în
tiin
i puterea ra iunii, cu iubirea de istorie. Este nevoie de curaj i de ie irea
din sine, f r speran a în bun voin a legilor favorabile... Aspira ia românilor din
Ungaria spre autodefinire este deosebit de sugestiv dublat de nevoia de a li se
recunoa te propriul specific, originalitatea i excep ionalitatea. Particularit ile
etnice i na ionale trebuie ocrotite, conservate i p strate pentru genera iile
viitoare. tim, acum, în pragul noului mileniu c i Institutul de cercet ri al
românilor din Ungaria este pus la noi încerc ri. Dac posibilit ile îi vor
permite, va pune eforturi mai mari ca oricând, pentru reu ita revitalizare a
comunit ii noastre. Am toat speran a c Institutul va da fa cerin elor i
nevoilor secolului XXI. Am toat încrederea în colegii mei, c rora le mul umesc
i de aceast dat pentru sacrificiul i devotamentul lor, depus în cauza
noastr comun . Sper c i Dv. v ve i convinge de acest fapt în decursul celor
dou zile.” Dup care a salutat invitaii din România, dintre care se remarca
prezena Domnului Secretar de Stat Viorel Badea, din partea Guvernului României,
împreun cu domnul consilier Antonie Popescu, apoi Doamna Ana Scarlat, director al
Centrului Cultural al României de la Budapesta, Doamnele Victoria Moldovan de la

Praga, Ileana Mure an de la Cluj-Napoca, Rodica Elena Colta de la Arad, Narcisa

tiuc de la Muzeul Satului din Bucure ti, respectiv Dl. dr. Mircea Popa de la Cluj
Napoca, Eugen Glück de la Arad, Cornel Munteanu de la Baia Mare i subsemnatul,
de la Oradea.
În continuare s-au prezentat lucr rile, fiecare luminând o faet a fenomenului


românesc din comunit ile i cultura conaionalilor no tri, risipii prin pusta ungar de

traiectul istoriei comune i al convieuirii cu populaia majoritar . Victoria Moldovan a
subliniat c în lume circa 30 de milioane de persoane vorbesc limba român ca limb
de comunicare, din care foarte multe se afl în jurul României. Prin urmare, atât

România cât i statele respective nu pot trece cu indiferen peste acest fenomen.
Eugen Glück a adus exemple de acte normative din secolul trecut, care au condus la



atacul din 1907 asupra colilor confesionale, urmat de pr bu irea colar , care se

resimte i acuma sub diferite forme în actualitate. Doamna Victoria Moldovan a
expus date despre ap rarea limbii prin m suri protecioniste în diferite  ri, în Frana
i Polonia mai ales, în opoziia cu comoditatea renun rii lingvistice, care de
asemenea se manifest , în special în bilingvismul pasiv. Dr. Maria Berényi a citit

lucrarea sa despre datini i s rb tori ale reuniunilor de înv  tori de odinioar , care
s-au dovedit foarte bune pentru p strarea în toate a identit ii de român; Elena
Ciobai a prezentat date despre comunitatea român din Vekerd, dup care din sal
cineva a meditat cu voce tare: „– colile noastre a a-zise române ti! De 20 de ani
scriem i vorbim despre colile noastre române ti. Dar avem o concep ie clar
despre cum s fie acestea?!” Dup pauz d-l Cornel Munteanu a prezentat
proiectul s u de a scrie o lucrare despre literatura românilor din Ungaria, respectiv
dicionarul de pres al românilor din Ungaria. Apoi Doamna Dr. Ana Borbely a expus
interesante p reri privind dinamica negativ în cadrul bilingvismului aplicat:
„Comunitatea românilor din Ungaria este un grup bilingv instabil, care trece de

la limba A la limba B”, adic de la limba matern la limba de stat. De ce este a a,
ce este de f cut pentru oprirea sau amânarea procesului?! Întrebarea care plutea

efectiv a r mas i de aceast dat f r un r spuns mulumitor. Tangenial de reinut

la acest fenomen opinia sincer a decanului de vârst i autoritate intelectual a
tuturor celor prezeni, Dr. Gheorghe Sant u, care a sintetizat situaia astfel: „– Noi
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românii din Ungaria am tot discutat ungure te c de ce nu vorbim române te!”

De la Radio Seghedin, Doamna Eva Iova a prezentat din istoriul i performanele
emisiunilor în limba român , începând de la cea dintâi, realizat în data de 26 iulie

1980, de c tre tefan Fr tean, ajutat de Ioan Sz. Chis i Edda Illyes, de la „Foaia
noastr ”. De asemenea a prezentat primele dou numere ale revistei „Liceenii”, a
adolescenilor români din Ungaria, care se arat a fi de mare succes. Am mai reinut
i semnul de exclamaie pus în dreptul unor alei ai românilor, care se feresc de a fi

programai în emisiuni de radio sau la televizor, deoarece î i in vorbirea „într-o
limb ciudat , asem n toare cu limba român ”.

Doamna Narcisa tiuc a prezentat obiceiuri de na tere la români, care au venit ca o

pild complementar la nevoia de rena tere prin efortul de reg sire cu limba literar
unic a tuturor românilor, fa de care limba scris a românilor din Ungaria prezint o

serie de devieri i diferene locale. În final Doamna profesoar Maria Gurz u a

prezentat o lucrare de folclor, dup care a urmat vernisajul unei expoziii i dezbateri.
În mod deosebit ne-a reinut atenia expoziia descris de Doamna Ana Hoopan,


care a i preg tit-o, nu cu puin efort, deoarece a trebuit s adune c rile române ti
expuse, din cele mai diferite surse, chiar de la persoane particulare, pentru a da

imaginea cuprinz toare a efortului redacional i editorial din ultimul deceniu în


producia de carte pentru români. A reie it cât de util ar fi ca toate aceste c ri i
altele, care lipseau, s se g seasc la îndemân într-o bibliotec public , pentru
cercetare de c tre oricine ar fi interesat de ele. Am încercat chiar eu s dau o list

bibliografic , aici, dar pe moment nu a fost posibil, a a c am amânat pentru alt
dat .
Concluziv, Simpozionul de la Giula a fost dominat, dup câte am reinut noi, de dou
chestiuni arz toare:
1. Destinul negativ al limbi materne la românii din Ungaria. Fenomen cu motivaie
complex , în care de la bilingvism se ajunge prea repede, în câteva decenii, la
monolingvism, adic la înlocuirea limbii române, materne, cu limba maghiar ,
oficial .
2. Destinul precar al instituiilor civile ale românilor din Ungaria, care în 1999 au
pierdut finanarea anterioar ,


iar pe viitor nu se tie sub ce acoper mânt se vor putea revigora i reg si, ca s


p easc mai în siguran în noul secol i mileniu.

Constantin M lina
[Familia Român , An 1, Nr. 3, p.4-5.]
Zilele tiin ei
În zilele de 6–7 noiembrie Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria a invitat

intelectualii români la cel de-al IX-lea SIMPOZION. Iniiatoarea acestui ir de

comunic ri tiinifice, dr. Maria Berényi, cu organizarea acestor nou ediii a scris
deja o adev rat istorie a spiritualit ii, a muncii profesionale intelectuale a românilor
din Ungaria.


Asistînd la mai multe ediii i din anii anteriori, pur i simplu trebuie s m rturisesc

c nivelul tiinific e un aspect constant, cele dou zile consacrate culturii, istoriei,

folclorului, lingvisticii române ti sînt onorate de fiecare dat de personalit i ilustre din


rîndul românilor din ar i din România. Cercet torii, profesorii, jurnali tii din cercul
comunit ii noastre se preg tesc mereu cu teme interesante, cu nout i, pîn cînd


speciali tii din România aduc un bogat adaos tiinific la temele abordate.
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Ediia din anul 1999 a oferit asistenei 13 comunic ri remarcabile. Doar pe scurt

cîte ceva despre temele abordate i impresiile mele.
Profesoara de la Universitatea din Cluj Victoria Moldovan ne-a m rturisit chiar de

la început despre sentimentele sale cum încearc s ne îneleag i cît de bine se
simte printre noi. Ne-a surprins cu o prelegere prin care ne-a vorbit despre cum se
dezvolt global un reflex de ap rare, de promovare a limbilor mici, a limbilor
minoritare, cum singura soluie a statului român este cea de a da o ofert (de

manuale, c ri, dicionar computerizat etc.) pentru comunit ile române ti din
diaspor , care au dreptul, libertatea de opiune: de a coopera sau a respinge oferta.
În acest miez st responsabilitatea intelectualului.
Cercet torul Eugen Glück din Arad a sosit cu am nunte autentice cu privire la
colile româneti din sud-estul Ungariei. Prelegerea s-a axat pe dou probleme: lupta



(începînd din sec. al XIX-lea) pentru înfiinarea i existena unor coli i predarea

limbii materne, în limba matern la aceste coli.
Cercet toarea Maria Berényi a evocat activitatea, componena unor reuniuni



înv  tore ti din Bihor i Cri ana în sec. al XIX-lea. O prelegere profund care a
culminat cu citirea unui document, unui articol despre o conferin înv  toreasc
organizat în 1904 la B tania.
Comunicatul istoriografului Elena Csobai s-a bazat pe cercet ri proprii legate de

comunitatea româneasc din Vecherd, de coala confesional din Vecherd. Ne-a

în irat o mulime de date informatice (pe baza unor documente existente), ne-a vorbit
despre propriile impresii bazate pe cercet rile f cute în cadrul Taberei etnografice,


din care reiese c în mica comun din Bihor românii i-au pierdut limba, dar i-au


p strat religia i con tiina de identitate.
Profesorul, lectorul universitar Cornel Munteanu a dat o retrospectiv a presei
române din Ungaria de la începutul anilor ’50 pîn în prezent. Confereniarul a
dezb tut detaliat etapele decisive din istoria s pt mînalului românesc din Ungaria.

Jurnalista Eva Iova vorbind despre înfiinarea Redaciei Române ti a

Radiodifuziunii Maghiare a în irat datele cele mai semnificative a existenei redaciei,

încheind cu un montaj mi c tor, cînd pe undele radioului l-am putut asculta pe
Teodor imonca, Ilie Iv nu, Iuliana Mîndru u, Gheorghe Nistor, Gheorghe Dul u,
dr. Petru Mîndru u i dr. Gheorghe Sant u...

Specialist a creaiilor populare Narcisa tiuc de la Bucure ti vorbind despre
unele reflecii asupra transform rilor obiceiurilor, ne-a m rturisit cu sinceritate despre

faptul cum a reu it cu ajutorul unor materiale ap rute în revista „Izvorul” s umple

unele goluri din tema dezb tut , bazîndu-se pe cercet rile unor speciali ti de-ai

no tri.
Profesoara Mihaela Bucin, printr-o sugestiv introducere a recunoscut c deloc nu

este un lucru u or s te integrezi în aceast sensibil celul a unui grup minoritar.

Prelegerea „Naraiune i limbaj” a corespuns unui înalt grad tiinific. A demonstrat
cum c limbajul r mas din-afara limbii: graiul (ca limbaj narativ) apare ca mijloc de
exprimare a identit ii, cum se reflecteaz prin el modul în care se recepteaz un

anumit eveniment i multe alte aspecte.

Lingvista Ana Borbély a dezb tut tematica bilingvismului, fenomen caracteristic i
românimii din Ungaria, apreciindu-l ca un beneficiu pentru toi. i, precum ne-am

obi nuit la dînsa, nici de data aceasta nu au r mas dovezile bogate „scrise pe hîrtii”
i date asistenei, adunate din comunit ile românilor din Ungaria.
Etnograful Emilia Martin Nagy ne-a surprins cu o prelegere dintr-un domeniu nu
prea cercetat: „Norme etice în societatea tradi ional ”. Ne-a schiat sistemul moral,
etica popular prin norme de comportare, norme de gîndire, norme de convieuire,
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forme de comunicare, reguli de îmbr care, de vindecarea bolnavilor, reguli legate de

nunt , de înmormînt ri i multe altele, îmbog ind prelegerea cu o culegere – la locul

potrivit – de strig turi i zic tori.
Tîn ra profesoar Stella Nicula, sub motoul unui proverb elen: „Totul vine de la un
ou”, s-a preg tit cu un studiu comparativ despre sistemul de credin legat de ou,

accentuînd prezena oului în s rb torile din prim var (pascal ) i la românii din

Ungaria, aducînd i exemple cînd oul (presupunîndu-i-se fore magice) a fost

întrebuinat i în medicina popular .
i literatur Maria Gurz u Czeglédi, ca în general, a
Profesoara de limb
i frumoas comunicare. Atingîndu-ne coardele
prezentat cea mai impresionant


inimii i ale sufletului a evocat oraia de iert ciune, mersul miresii i hora mortului.

Sursa acestor creaii de tip folcloric s-ar putea c uta i prin rug ciunile ortodoxe

biserice ti. Ne-a adus multe exemple de dovada elementelor autobiografice coninute

de aceste oraii, simind o mare durere pentru faptul cum azi acestea se pierd i cît

de bine ar fi ca, la fel, i bocetele s fie mîntuite timpului.

Profesorul pensionar Gheorghe Sant u, precum ne-am obi nuit de la dînsul, fiind


atras de istorie, i-a ales i pentru aceast ediie a Simpozionului o tem din acest
vast domeniu. Bazîndu-se pe volumul lui P. P. Philippide a tratat problematica: „Cum
s-a format numele neamului românesc i al  rii lui”.


La acest al IX-lea Simpozion tiinific s-a vernisat i o frumoas expoziie de carte

româneasc din lucr rile autorilor no tri pe perioada 1989–99.
– anra –
[Calendarul românesc, 2000, p.88-91.]

„Cultura e o form de rezisten

împotriva asimil rii...”

„... În aceste momente de criz , inclusiv o criz a contiinelor, datoria noastr ca
intelectuali, cercet tori este desigur una de echilibru. Este raiunea ce îndeamn la
g sirea st rii de normalitate, în care buna convieuire s corespund tendinelor unei
competiii panice de progres.” – Cu aceste idei, citate dintr-un discurs festiv din
1996 a deschis doamna dr. Maria Berényi, directoarea Institutului de Cercet ri al

Românilor din Ungaria cea de-a zecea sesiune de comunic ri tiinifice. Ca m rturie



a con tiinei de neam, ca adeziune la valorile culturale i spirituale române ti


universale, mîna de cercet tori este con tient de rolul i locul pe care trebuie s -l
aib în comunitatea românilor din Ungaria. Simpozionul din sediul Uniunii Culturale a

Românilor din Ungaria, inut sîmb t -duminic , la 18–19 noiembrie, a atras i acum o

numeroas asisten profesori, cercet tori, cadre universitare atît din ar , cît i din
România, dovedind c la ora actual Simpozionul a ajuns cu adev rat la „vîrsta
maturit ii”.
Literatur , limb , folclor







La fel a ajuns la majorat i desf urarea sesiunii, printr-o alegere con tient a
tematicii, prin echilibrul domeniilor de cercetare, prin armonia întocmirii programului.
Ca atare atenia audienei a fost în permanen captivat . Sesiunea a început, logic,

cu o contribuie tiinific la Anul Internaional Eminescu, printr-un studiu prezentat de

profesorul dr. Gheorghe Petruan. „Fraciunea” etnografie i folclor s-a dovedit cea

mai puternic reprezentat : Rodica Colta (Arad) a adus „pove tile” despre întemeierea

satului Otlaca-Pust , Otilia Hedean (Timi oara) a vorbit despre blestemul în folclorul

120



românesc. Emilia Martin s-a ocupat de cimitir, ca purt tor de informaii istorice i

etnografice. i studiul Mihaelei Bucin (de i nu strict folcloric) s-a oprit asupra unor

laturi tradiionale locale din monografia micherecheanului Teodor P tca . Stela
Nicula a adus curiozit i atractive legate de meteorologia popular a românilor din

Ungaria. Despre spectacolul popular funerar a vorbit sugestiv i cu mare competen
Maria Gurz u Czeglédi. Ca ultim comunicare a sesiunii, Ana Hoopan „a tras
concluziile” privitoare la s rb torile românilor din Ungaria. Lingvistica a fost
reprezentat prin dou prelegeri. Despre „Probleme actuale ale limbii române” a

vorbit Ileana Murean (Cluj-Napoca) i Ana Borbély, care prin cercet rile întreprinse
a atras atenia asupra diversit ii limbii românilor din Ungaria.
Istorie, etnografie
Istoria a fost reprezentat de cîteva studii docte care au avut în centrul preocup rilor

cultura i înv  mîntul românesc din vremurile trecute. Eugen Glück (Arad) a adus


„Contribuii privitoare la colile române ti din nord-estul Ungariei”, Maria Berényi a
comunicat cîteva secvene interesante din viaa universitar budapestan din secolul

trecut prin prisma studenimii române ti a timpului, iar Gheorghe Sant u a

argumentat concepia lui Kossuth cu privire la Confederaia Dun rean . i istorie, i



folclor, i etnografie, i lingvistic , i elemente monografice a cuprins studiul preg tit

cu temeinicia obi nuit de Elena Csobai, care a comunicat despre comunitatea
româneasc din Cenadul Unguresc tot ce se putea în economia timpului rezervat.
Cititorul neavizat ar putea presupune c o astfel de sesiune, la care se prezint

paisprezece comunic ri este monoton , chiar plictisitoare – dar se în eal . Printr-un

mod sugestiv de prezentare, prin cunoa terea temeinic a temelor abordate, prin
rutina de „interpretare” a prelegerilor, asistena a fost captivat , interesul meninînduse constant de-a lungul celor dou zile.
Cinci publica ii noi



În plus, pe mesele din hol, participanii puteau r sfoi ( i duce gratuit acas ) cele mai
noi publicaii realizate de Institutul de Cercet ri. Dintre acestea evideniem în primul
rînd ampla monografie Cultur româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea a

Mariei Berényi i volumul de studii Pagini istorico-culturale – MICHERECHI. În afar


de cele dou c ri au ap rut i numerele recente din revistele LUMINA, IZVORUL i,

fire te, SIMPOZION.
Sugestii i sfaturi
Programul înc rcat al sesiunii a l sat doar timp limitat pentru discuii. Din acestea sau desprins sugestii practice (în viitor sesiuni pe secii), critici constructive (afirmarea


mai accentuat a Institutului în cercurile tiinifice din România i Ungaria, includerea

rezultatelor de cercetare în manualele noastre colare), idei c l uzitoare pentru viitor

(atragerea generaiei tinere, l rgirea sferei de interese i pe alte domenii de

cercetare, mobilizarea unei audiene mai largi). Dar s-a resimit i o anumit

încordare i o v dit îngrijorare în privina viitorului nesigur al Institutului, al
modalit ilor incerte de finanare. În aceast ordine de idei se remarc gestul generos
al domnului Gheorghe Mih iescu, care (în spiritul mecenailor români de alt dat ) va
sprijini editarea urm torului num r SIMPOZION cu suma de 200.000 forini.


Încheierea lucr rilor nu a fost o serbare cu flori i osanale, cum s-ar fi putut a tepta la
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o aniversare, ci mai degrab o încheiere sobr , meditativ . Totu i a trasa o cale a

responsabilit ii, care ar trebui urmat neap rat în viitor i care a fost formulat de
doamna Berényi înc la începuturi (1993):
„Din toat inima doresc ca întîlnirile de acest fel s devin o tradiie, s ne putem
aduna în acest cadru an de an. Ar fi bine dac am g si c ile  i mijloacele potrivite
pentru a promova cele mai de seam valori ale culturii, spiritualit  ii noastre.
Meninerea noastr etnic e posibil doar prin cultur . Cît cultur , atîta libertate,
atîta democraie, atîta toleran , atîta contiin de neam.”

E. Illyés
[Foaia româneasc , 24 noiembrie 2000, p. 3.]
Zece ani în comun – pentru comunitate

Simpozionul a devenit istorie


Acum zece ani, la 23 noiembrie 1991, profesorul dr. Gheorghe Petru an, la primul

Simpozion al cercului tiinific, organizat la Giula, a spus urm toarele în cuvîntul s u
de deschidere: „Cercet ri tiin ifice am f cut i la înfiinarea asocia iei cercet torilor.
De acum înainte îns ele ar trebui s fie concepute i efectuate dup necesit ile
primordiale ale naionalit  ii noastre, iar cei care se angajeaz la o îndeletnicire atît
de trudnic e bine s tie c pe lîng „trinitatea” cercetare, publicare i difuzarecontientizare a cunotinelor le mai revine i sarcina de a forma un fel de atelier i
de a încet eni un climat tiin ifico-profesional, de a se orîndui într-o veritabil
comunitate dotat cu capacitatea de a conlucra... in s accentuez aceast
circumstan , deoarece noi nu avem experiena cercet rii efectuate în comun”.
Acum, între 18–19 noiembrie 2000, la Giula s-a organizat sub egida Institutului de

Cercet ri al Românilor din Ungaria ediia a X-a a colocviului tiinific SIMPOZION.

Zece ani rodnici, cu o mulime de titluri din paginile istorico-culturale i spirituale ale
românilor din ar , cu o sumedenie de publicaii care au descoperit p ri necunoscute


ale r d cinilor noastre, au coninut sinteze profunde din istoria i cultura trecutului i
prezentului nostru, au notat lista lung a mecenailor, a autorilor, a intelectualilor, a
persoanelor marcante ale neamului nostru, au prelucrat leg turile dintre viaa
 
str mo ilor i românii de azi.

Zece ani, care au ridicat munca de cercetare la nivelul profesionist reu ind
instituionalizarea cercet rilor, f urind o echip de colaboratori statornici.
Iat , precum au spus oaspeii de specialitate sosii din România, c s-a ajuns la
punctul cînd ei, cercet torii din str in tate, se folosesc de rezultatele, de datele


prelucrate i publicate de cercet torii no tri. Ne revine sarcina de viitor ca aceste
publicaii s intre în circuitul universal, în cercul românilor de pretutindeni.

Zece ani petrecui i cu o lupt permanent pentru supravieuirea financiar , pentru

 

asigurarea condiiilor activit ii tiinifice lini tite i a edit rii i public rii acestor studii
valoroase. Ce bine ar fi ca, dup ultima prelegere, directoarea dr. Maria Berényi s
nu mai fie nevoit s se plîng de fiecare dat de lipsa mereu prezent a fondurilor

necesare pentru editarea volumelor Simpozion i Lumina.
Zece ani – un deceniu care în viaa oric rui institut, oric rui eveniment devenit


tradiional înseamn o perioad istoric de notat. Simpozionul i-a cî tigat locul s u

binemeritat în istoria culturii comunit ii române ti din ar . S-a ajuns ca temele
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t lm cite aici, cu ocazia prelegerilor, s fie studiate, folosite la colile noastre de

profesorii no tri, de tineretul nostru, de generaiile de mîine. Prin urmare,
Simpozionul a devenit istorie.




Eu doresc atît Institutului, cît i cercet torilor no tri ca, peste un veac, urma ii no tri


s organizeze simpozioane, care vor cuprinde teme i secvene din viaa i

activitatea celor de ast zi, pentru c de bun seam ei i-au l sat semn tura în


cercetarea tiinific depunînd eforturi serioase în g sirea i p strarea continuit ii
identit ii noastre.
Maria Berényi, Emilia Martin, Ana Borbély, Elena Csobai, Mihaela Bucin, Maria
Gurz u Czeglédi, Ana Hoopan, Stela Nicula, Eva Kozma Fr tean, Gheorghe


Sant u, Gheorghe Petru an, Tiberiu Herdean i muli alii – cu toii merit o pagin
glorioas în cartea de istorie a românilor din Ungaria

Ana Radici
[Cronica, 8 decembrie 2000, p.9. ]

Manifest ri tiin ifice ale românilor din Ungaria


Între 18–19 noiembrie 2000, a avut loc la Gyula, în Ungaria, un simpozion tiinific
organizat de Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria, cu sprijinul Fundaiei

Publice „Pentru Minorit ile Naionale i Etnice din Ungaria”, al Ministerului Maghiar

al Patrimoniului Culturii Naionale i al Autoguvern rii Minoritare Române – Sectorul

II, Budapesta. Ajuns la o ediie jubiliar , a zecea, simpozionul a fost dedicat, i în
acest an, descrierii cât mai diverse ale principalelor probleme privitoare la istoria,


cultura i tradiiile comunit ilor române ti din Ungaria.
Cele 14 comunic ri care au fost prezentate s-au grupat în jurul câtorva domenii de
 
interes: personalit ile culturii române ti i imaginea/interpretarea operei lor în
Ungaria; problemele limbii române actuale, în special ale graiurilor vorbite, în


prezent, în satele române ti din regiune; istoria comunit ilor etnice locale; i –


în sfâr it, dar nu în cele din urm ! – tradiiile române ti în general, cu focalizare
asupra românilor din Ungaria. La lucr rile simpozionului au participat o serie de
nume reprezentative ale cercet rii privitoare la românii din Ungaria: Maria Berényi,

Gheorghe Petru an, Emilia Martin, Ana Borbély, Ana Hoopan, Mihaela Bucin, Elena


Csobai, Maria Gurz u Czeglédi i Stela Nikula, precum i câiva cercet tori din


România: Ileana Mure anu (Universitatea „Babe -Bolyai” din Cluj-Napoca), Eugen



Glück i Rodica Colta (Muzeul Judeean Arad) i subsemnata, Otilia Hede an

(Universitatea de vest din Timi oara).

În afar de prezentarea i discutarea intens a comunic rilor, simpozionul a prilejuit
lansarea unui volum de autor – Maria Berényi, Cultur româneasc la Budapesta în

secolul al XIX-lea – precum i a câtorva publicaii colective: monografia satului


Micherechi i revistele „Simpozion 1999”, „Lumina”, i „Izvorul”.


Dincolo de aspectul s u strict tiinific, manifestarea a facilitat întâlnirea i
comunicarea dintre o serie de oameni interesai de menionarea identit ii lor etnice,
marcând, din aceast perspectiv , un optimism moderat. Sau, ca s fiu în litera
organizatorilor, formulat de Maria Berényi: „Din toat inima doresc ca întâlnirile de
acest fel s devin o tradiie, s ne putem aduna în acest cadru an de an. Ar fi bine

dac am g si c ile i mijloacele potrivite pentru a promova cele mai de seam valori
ale culturii, spiritualit ii noastre. Meninerea noastr etnic e posibil doar prin

cultur . Cât cultur , atâta libertate, atâta democraie, atâta toleran , atâta con tiin
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de neam” (apud Edda Illyes, Cultura e o form de rezisten împotriva asimil rii..., în
„Foaia Româneasc ”, 24 noiembrie 2000, p. 3)

Maria Berenyi i colab., Micherechi. Pagini istorico-culturale, Gyula, 2000.
Cinci cercet toare originare din comunitatea româneasc din Ungaria au redactat de


curând o monografie ampl i documentat a unuia dintre cele mai mari i mai


reprezentative sate române ti din regiune, Micherechi. Notez, în treac t, c aceea i
echip a redactat, în ultimii ani, alte dou monografii ale unor sate foarte importante

– adev rate repere identitare – ale românilor din Ungaria: B tania i Chitighaz.
Fiecare autoare a venit, în acest demers, cu instrumentarul propriei formaii: Elena
Csobai a studiat istoria satului; Maria Berényi, instituiile culturale locale în devenirea
lor diacronic ; Ana Borbély a cercetat graiul local; Emilia Martin a conturat sintetic

viaa tradiional , iar Eva Kozma Fr tean a transcris textele literare i partiturile
muzicale ale celor mai importante creaii orale înregistrate în timpul investigaiilor de
teren.
În afar de faptul c lucrarea este un „volum pentru memorie”, menit s semnaleze
eventualilor s i cititori din comunitatea româneasc din Ungaria cine sunt s tenii din


Micherechi i – vorba cronicarului – „de unde au izvorât i cur ”, textul pe care l-am
primit cu puin timp în urm îmi creeaz sentimentul c m aflu înaintea unei colecii


 
de documente foarte con tiincios citite i transcrise, care î i a teapt un Emmanuel
Le Roy Ladurie care s le dea via , dup modelul celebrei imagini a lumii unui sat
occitan, Montaillou, într-o epoc revolut . Pân atunci cartea r mâne una pentru

bibliotecile etnologilor: cuminte i descriptiv în unele privine, foarte tulbur toare prin
puinele m rturii privitoare la autodefinirea identitar ...
***


În contextul desf ur rii celei de-a XI-a întâlniri tiinifice a cercet torilor români din
Ungaria s-au lansat volumul Simpozion, cuprinzând lucr rile prezentate în toamna

anului 1999, i Convieuirea, revist a românilor din Seghedin.
Volumul Simpozion propune o serie de dezbateri pe teme lingvistice: Alteritate i
limbaj, semnat de drd. Mihaela Bucin, Bilingvismul, semnat de Ana Borbély, Pentru

promovarea limbii române, de dr. Victoria Moldovan, precum i teme de înv  mânt
i pres : Contribuii cu privire la activitatea colilor româneti din sud-estul Ungariei
(1868–1918), de Eugen Glück, 20 de ani de activitate de la înfiinarea redaciei
româneti a Radiodifuziunii Maghiare, de Eva Iova, Presa românilor din Ungaria, de

conf. dr. Cornel Munteanu. O serie de lucr ri sunt axate pe studiul obiceiurilor i

riturilor de trecere i pe cel al elementelor de via comunitar , mitologie, mentalitate

tradiional i simbolistic folcloric .
Am notat faptul c majoritatea acestora se bazeaz pe studii realizate în anii din

urm atât în arhivele locale din Ungaria, cât i în satele ce au avut odinioar o
populaie exclusiv româneasc . Totodat , cercet rile sunt materializ ri ale colabor rii



dintre speciali tii în etnografie, folclor i istorie literar din România i din Ungaria.
Revista Convieuirea conine rubrici consacrate istoriei, filologiei, literaturii tradiiilor,

al turi de o alta consacrat Anului Eminescu i de cele de recenzii, evenimente

culturale i anivers ri. Semnal m studii interesante despre tratatul de la Trianon


(Gheorghe Petru an), o perspectiv istorico-literar asupra ideilor lui Vasile Goldi i
Vasile Mangra (Eugen Glück), recenzii ale unor studii asupra operei eminesciene



(Cornel Munteanu, Constantin Cuble an, Ion Buza i, Elena Munteanu i Th.



Codreanu) i lucr ri de exegez folcloric i de metodologie a cercet rii i
interpret rii etnologice. Revista mai cuprinde câteva pagini de poezie inedit
semnat de colaboratorii fideli ai publicaiei.
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Ambele publicaii evideniaz preocup rile colegilor no tri de a pune în valoare
rezultatele propriilor cercet ri în domeniul culturii, cercet ri ce au finalitate

educaional i sunt puse în slujba p str rii identit ii minorit ii române din Ungaria.
dr. Otilia Hede an
dr. Narcisa tiuc
[Buletin Informativ, nr. 1 (104)/2001, p.18-21.]

La al XI-lea simpozion tiin ific de la Giula
Prelegeri variate, public numeros
Cea de-a XI-a ediie a Simpozionului tiinific, organizat de Institutul de Cercet ri al

Românilor din Ungaria în zilele de 24–25 noiembrie a reu it s publice, s dezv luie
i dup un deceniu evenimente istorice, valori culturale i folclorice din trecutul
românilor din Ungaria. Cele 12 prelegeri prezentate în dou zile, au atins, în primul
rînd probleme de limb , istorie, etnografie, religie. Lucr rile au fost expuse de cinci
 

cercet tori din România i apte speciali ti din Ungaria.


Din an în an, etnografii i istoricii no tri, respectiv oaspeii sosii din ara-mam – prin

cercetarea trecutului i înelegerea prezentului – încearc s defineasc cît mai exact


locul i rolul naionalit ii române din Ungaria. Printr-un ir de întreb ri, dr. Maria
Berényi a dorit s trezeasc atenia auditoriului, meditînd în cuvîntul de deschidere
asupra urm toarelor probleme: „Vorbim noi, oare, limba pe care o vorbeau str moii
notri? Tr im, oare, fiind c l uzi i de valorile respectate de str moii notri? Dup
valorile pentru care au tr it, au luptat, au muncit  i, uneori,  i-au dat viaa? Sîntem,
oare, aa cum i-au dorit str moii notri s fim? Nu sîntem deloc aa. Nu, nu sîntem
aa cum i-au închipuit str moii notri cîndva. Îns , chiar i aa, sîntem ceea ce a
fost mai important pentru ei: sîntem urmaii lor. Urmai animai de o contiin de
urmai, de respect pentru predecesori. Le evoc m cu mîndrie virtuile  i meritele,
dorim s le atenu m greelile, sc p rile, p catele. O societate f r r d cini, f r o
judecat neîncetat reluat asupra trecutului, este o societate condamnat la
dispari ie. Nu este îns de ajuns s -i întreii memoria, s cunoti trecutul, pentru ca
s poi cl di pe el prezentul, dar cunoaterea e necesar pentru a înelege, a aciona
în cunotin de cauz .”
Varietatea subiectelor preg tite pentru ce de-al XI-lea simpozion de la Giula ne-a

ajutat s ne cunoa tem mai bine valorile trecutului, ne-a f cut s înelegem c

trebuie s preuim mai mult ceea ce mai avem i, poate, pe toi cei care am fost de

fa (sal plin în ambele zile!) ne-a f cut s ne gîndim i la viitorul românilor tr itori
pe teritoriul Ungariei.
Liana Pop, Cluj:

Lingvista din România, autoarea a mai multor manuale i c ri de limb român

(printre care i volumul „Româna cu sau f r profesor”) a prezentat o prelegere

despre descriptivul limbii române. O noiune interesant ni s-a p rut a anumitul


„pa aport lingvistic”, însemnînd acel bagaj de cuno tine de limb cu care o persoan


„iese” în lume. Pa aportul nostru lingvistic va însemna totalul acelor cuno tine de
limb (orice limb ), cu care ne putem înelege într-o comunitate str in .
Maria Marin, Cluj:

Cercet toarea din Bucure ti a vorbit publicului despre importana cercet rii graiurilor

române ti din Ungaria. În perioada 1993–99, a f cut mai multe deplas ri în localit ile
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populate de români din ara noastr , înregistrînd starea limbii române. În satele i

ora ele cercetate (Micherechi, Otlaca-Pust , Chitighaz, S cal, Apateu, Bedeu,
B tania,Giula, Cenadul Unguresc) în cele mai multe cazuri a trebuit s constate c


numai generaia vîrstnic i cea mijlocie mai folosea limba român . Prin în irarea

particularit ilor limbii vorbite de românii din Ungaria, prezentînd i multe exemple
culese pe teren, doamna Marin a accentuat c studierea acestei situaii este foarte

important . Un exemplu gr itor pentru comunit ile române ti din Bihor, unde în

ultimele decenii, ultimii ani pierderea limbi materne s-a accelerat i mai tare, a fost

cules la Apateu, care transmite i un mesaj despre starea identit ii noastre: „Cînd


aud muzic româneasc i sîngele se cl te te în mine”.
Stela Nicula, Giula:
Profesoara Liceului N. B lcescu ne-a introdus în atmosfera satului tradiional, care în


trecut a dispus (în unele locuri dispune i azi) de o mare spiritualitate i profunzime
creatoare. În prelegere a c zut un mare accent pe întîmpl rile autentice din viaa


satului, în special al cercet toarei, Chitighazul, precum i din Aletea i Otlca-Pust .
Aceste povestioare caracterizeaz puternic lumea tradiional a satelor. Personaje ca
popa, iganul, beivanul, etc., sînt cele mai cunoscute figuri ale acestor întîmpl ri.
Convieuirea diferitelor etnii, la fel, ofer situaii hazlii. irul povestirilor cu numeroase
înv  minte, care de cele mai multe ori au f cut ascult torii s zîmbeasc , a fost

încheiat de Stala Nicula cu un gînd care ne-a f cut s ne amintim cu toii de str mo ii

no tri, de oamenii de la sate: „Am dorit s -mi aduc aminte prin aceast lucrare de
mama mea...”
Maria Gurz u Czeglédi, Giula:


Chiar i titlul prelegerii profesoarei giulane ne-a f cut s fim curio i la subiect:
moartea ca o tain a nunii în folclorul românilor din Ungaria. Din fericire, în ultimele
decenii la noi doar rareori se întîmpl ca un tîn r s moar , dac nu e grav bolnav,

înainte de vreme, înainte de a se c s tori. Dar în prima jum tate a acestui secol i

prin satele române ti din Ungaria au fost foarte multe cazuri cînd s tenii s-au dus la
înmormîntarea unui tîn r. „Nunta mortului” sau „nunta postum ” se f cea la acei

tineri, care au murit neînsurai sau nem ritai. Aceste evenimente triste au coninut i
multe elemente care se practicau în primul rînd la nuni, de ex. s-au pus în sicriu
textile populare preg tite pentru viitoarea mireas , etc.
 
„Nunta mortului” a inclus foarte multe elemente nefire ti, a a cum nici s mori de
tîn r, necununat, nu este un lucru firesc.
Cornel Sigmirean, Tîrgu-Mure :

Distinsul profesor, vicepre edinte al Fundaiei „Gojdu” din Sibiu, a f cut o ampl

trecere în revist a marilor personalit i din Transilvania, care, în anii tinereii i-au
întemeiat formaia intelectual la instituii superioare din Ungaria. Muli tineri ardeleni


au studiat la academiile din Pesta i Bratislava, dar i la alte centre universitare,
primind o preg tire temeinic . i dac pîn acum am fi crezut c la Budapesta s-au

format mai ales intelectuali cu înclinaii umane, profesori, ziari ti, scriitori, studiul doct

ne-a dovedit cîi medici i ingineri români cu calit i excepionale au studiat în

capitala Ungariei. Mai mult chiar: cîiva dintre ei au r mas la aceste instituii drept efi
de catedr sau întemeietori de discipline aparte. i înc un am nunt de curiozitate:

cinci dintre viitorii prim-mini tri ai României au fost, la fel, studeni la Budapesta.
Eugen Glück, Arad:
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Problema manualelor colare, problema perfecion rii cadrelor didactice, problema
colariz rii i altele – iat chestiuni care au fost la ordinea zilei i cu dou veacuri în

urm . Despre situaia din înv  mîntul românesc al districtului colar Oradea am

putut afla date i am nunte deosebit de interesante, prezentate într-o manier
atractiv , din prelegerea inut liber de cunoscutul cercet tor, care azi este unul

dintre cei mai documentai speciali ti ai domeniului. Din prelegere s-au desprins
imagini vii din viaa satului de odinioar , cînd situaia dasc lului nu a fost cu nimic
mai bun ca în zilele noastre. Dimpotriv : situaia material precar a fost dedublat

în cele mai multe cazuri i de nesigurana existenial . C ci, fiind vorba de un
înv  mînt confesional, dasc lul era întotdeauna în dependen de inspectoratele
colare, cît i de cîrmuirea bisericeasc , dar în cele mai multe cazuri i de

conducerea comunal . i totu i, în ciuda acestor circumstane, prin activitatea plin



de d ruire acestor „l mpa i” s-a ridicat i s-a dezvoltat pe plan cultural i spiritual
românimea de pe aceste meleaguri.
Ana Borbély, Budapesta:


Cercetarea lingvistic pare un domeniu sec, pur tiinific. Totu i poate s devin
accesibil unui ascult tor neiniiat, dac cercet torul abordeaz tema în mod atractiv,
ilustrînd teoria cu exemple concrete, chiar distractive. Acesta este felul în care



cercet toarea î i expune p rerile, ca atare a a ne-am obi nuit s le recepion m.
Numai c de ast dat a fost expus o tematic deprimant : situaia de schimbare a
limbii. Cu alte cuvinte: cum a fost abandonat limba român într-un singur deceniu.
Cercet rile Anei Borbély au fost efectuate în primul rînd în satul ei natal, la Chitighaz.
Dincolo de simpla constatare a faptului împlinit, ar trebui s dea de gîndit, pentru
toat lumea, modalitatea m car de p strare a situaiei actuale sau de salvare a ceea
ce mai r mîne de salvat.
Rodica Elena Colta, Arad:
Dintre puinii cercet tori din România care au studiat românii din Ungaria, doamna

Colta este una dintre cele mai profunde cunosc toare. Cunoa te localit ile cu



populaie româneasc , cunoa te mo tenirea cultural , cunoa te istoria acestor

meleaguri, cunoa te – ceea ce nu e de fel lipsit de importan – muli români din
Ungaria. Toate acestea s-au oglindit în prelegerea despre cercet rile etnografice

întreprinse aici. Autoarea a dovedit nu numai erudiie tiinific , ci mult compasiune
i înelegere profund a situaiei actuale, situaie generat de un ir de circumstane

istorico-politice i economice, care au determinat tocmai aceast involuie.
Gheorghe Sant u,Giula:
Primul referat din ziua de duminic a cuprins o epoc istoric ampl , trecînd în
revist fenomene social-istorice de importan crucial pentru întreaga evoluie a
românilor ardeleni. Cei 50 de ani analizai – 1730–1780 – au produs cele mai mari
transform ri, pornind de la mari schimb ri din viaa religioas , ajungînd la trezirea


con tiinei naionale. Prelegerea temeinic documentat , înc rcat de cifre i date, a


fost lung , totu i a meninut pîn la cap t atenia asistenei i a captivat prin

numeroasele referiri i analogii care se dovedesc valabile pîn azi. O alt cauz a


interesului susinut l-a însemnat tocmai tema: tradiie religioas i con tiin
naional , ambele fiind criterii fundamentale legate una de alta, dar raportul c rora s

a modificat, s-a schimbat, de la o epoc la alta. Vasta tematic , a a documentat , i

eventual completat i cu alte informaii, ar putea face chiar subiectul unei c ri
aparte.

127

Elena Csobai, Bichi ciaba:
Cu rigurozitatea cercet torului, analiza privind comunitatea românilor din Cenadul

Unguresc a dezv luit auditoriului un ir de date inedite, atr gînd atenia asupra unei


comunit i române ti consolidate. Puini dintre ascult tori i-ar fi imaginat, ce trecut
prosper, ce via cultural-economic înfloritoare a existat cîndva în comuna

somnoroas de azi. Dar i mai puini am fi crezut, ce rol însemnat l-au jucat tocmai

românii înst rii în aceast lume a prosperit ii i a dezvolt rii din lumea interbelic .

Cu insistena cercet torului experimentat, Elena Csobai a susinut aprecierile i

concluziile trase prin date i cifre concludente. Prin citate din documentele vremii,

lumea aceea, din mijlocul secolului XX a devenit vie, tr ind în faa ochilor no tri,

conturînd chipurile unor oameni harnici, înainta i vrednici ai cen denilor de azi.
Maria Berényi, Budapesta:
Directoarea Institutului studiaz de ani la rînd istoria comunit ilor macedoromâne.


Multe informaii, multe cuno tine despre ace tia am primit tocmai prin studiile

anterioare. Dar tema înc nu este epuizat , autoarea mai afl date i informaii noi.
Prin urmare, prelegerea de acum a adus noi am nunte legate de colonii, companii,

asociaii aromâne mai puin cunoscute. În acela i timp, cercet toarea precizeaz

deosebirile i asem n rile dintre aceste comunit i fa de cele ale grecilor sau

armenilor. Prelegerea ne-a apropiat pe noi, cei de azi, de ace ti negustori pricepui,

care au împînzit localit ile cu o reea negustoreasc util . În acela i timp, studiul

schieaz i declinul acestei lumi, motivele care au adus la destr marea acestui

 
sistem negustoresc i me te ug resc.
Emilia Martin, Giula:

O tem mai puin abordat i relativ nou o preocup pe cercet toarea de la muzeul

judeean Bichi , anume fotografia. Ca o „realitate înregistrat în timp”, fotografia,

a ezat în album, colecionat , pus una lîng alta, poate oferi o cronic ilustrat .

Dar pîn a ajunge la acest stadiu fotografia merit ( i trebuie) cercetat dintr-o serie

de alte aspecte, a a cum a rezultat din studiu. Tocmai din analizele f cute se


contureaz numeroase aprecieri cu caracter social, cultural i chiar etnografic. De i
tema nu a fost ilustrat de cercet toare prin fotografii, albumul „SATUL MEU”, al
înv  torului Gheorghe Dul u din Micherechi, prezentat în continuare, a confirmat în
cel mai str lucit mod concluzii referatului.
***
La Simpozionul tiinific de la Giula, pe lîng cele 12 prelegeri, publicul a putut face

cuno tin cu cele mai noi publicaii ap rute în îngrijirea Institutului de Cercet ri –

Simpozion, Lumina 2001, Izvorul nr. 22 i Annales. Au mai fost prezentat Almanahul
recent ap rut al Societ ii Culturale a Românilor din Budapesta, volumul Anei Radici,

„Rupte din suflet”, c rticica cu poeziile Anei Blandiana, ilustrat de tefan Oroian i
cartea în limba maghiar recent ap rut a Anei Borbély despre schimbarea de limb .

Întrunirea de la sfîr itul s pt mînii trecute a intelectualilor români din Ungaria s-a



încheiat cu aprecieri i cu sugestii în ce prive te viitorul Institutului de Cercet ri i
tematica urm toarelor simpozioane.

Iova–E. Illyés
[Foaia româneasc , 30 noiembrie 2001, p. 5, 10]

Simpozion tiin ific, edi ia XII, Giula
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„Particularit ile etnice i na ionale trebuie ocrotite,
conservate i p strate pentru genera iile viitoare”
În zilele de 23-24 noiembrie 2002, Simpozionul cultural- tiin ific, organizat de
Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria, a ajuns la a XII-a edi ie.
Conferen iarii simpozionului au fost profesori universitari i cercet tori din
România i Ungaria. Manifestarea a fost g zduit de sediul Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria. Cu aceast ocazie, în holul Uniunii au fost aranjate
dou expozi ii comemorative despre revolu ionarul Gheorghe Pomu i despre
Teodor Papp, sus in tor al culturii române ti.



irul prelegerilor tiinifice a început prin cuvîntul de deschidere al directoarei

Institutului de cercet ri dr. Maria Berényi, care i-a exprimat decepia adînc dup

alegerile din 20 octombrie a.c., precum i teama privitoare la viitorul minorit ilor din
Europa Unit : „S-a întîmplat chiar mai r u decît s-a profeit... Circumstanele care ne
înconjoar , legislaia naional care ne-a pus în aceast stare umilitoare, face din noi
personaje care joac într-un spectacol grotesc... Tr im într-un mediu aflat în plin


descompunere moral . Pretutindeni demagogie neru inat , intrigi i minciuni

deliberate, lupte frenetice i f r scrupule în jurul unor interese pur particulare, sete



de putere i ambiii nedisimulate, un nou i inedit tip de pung ie, absena general a
toleranei, a înelegerii reciproce, a bunului sim. Problema noastr este s g sim

modul de a ne p stra demnitatea i integritatea moral .

Pîn cînd noi i alte minorit i, ne zbatem în aceast situaie incredibil , ara în care
tr im va ajunge nu peste mult în Europa Unit . Dac nu sîntem în situaia s ne
 
program m viitorul, atunci cel puin s -l gîndim. S ne proiect m, m car, nelini tile i
speranele noastre în privina Europei comune. Cîteva dintre ele: ce se va întîmpla cu

limba naional (minoritar ) în procesul universaliz rii? Lumea tiinific de

pretutindeni vorbe te deja o singur limb (engleza). Care va fi statutul naional
(minoritar), deci, al culturilor naionale în Europa comunitar ?
Cum vom armoniza sensibilit ile, contradiciile, tradiiile, frustr rile noastre?... Ce

r spunsuri s d m la problema: globalizare i identitate. Fiecare naiune se
legitimizeaz în diverse sfere de existen , prin identitatea care-i asigur


 
perseverarea în fiin . Nu numai indivizii, ci i culturile î i instituie i î i rezerv o



memorie specific , spre a- i asigura identitatea, spre a- i cuceri legitimitatea i

pentru a proiecta obiective de viitor. O cultur naional (minoritar ) nu trebuie i, în
fapt, nu poate s se integreze. Poate, cel mult, s dispar , s fie abandonat ,
marginalizat – ceea ce pentru noi ar fi o mare nenorocire. Verbul potrivit este în

acest caz a armoniza, ceea ce presupune: a comunica, a colabora, a cunoa te pe


cel lalt i a sincroniza valorile... Legea care trebuie s guverneze i domeniul culturii;
este cea a toleranei active. Ne toler m, deci exist m. Exist m, deci trebuie s ne



cunoa tem. A cunoa te înseamn a- i asuma ceea ce merit s fie p strat. Cu 130
de ani în urm , criticul literar Titu Maiorescu a lansat urm torul îndemn, într-un
moment în care naiunea modern român era în plin efervescen : „s fim naionali
cu faa spre universalitate”.

Este cert c supravieuirea unei naiuni, a unei etnii, ca i confirmarea succesiunii
sale istorice, se va judeca pe m sura creaiei sale spirituale. Trebuie s ne c ut m
caracteristicile comune. Identitatea minorit ilor, din pricina lipsei adev ratelor fore

istorico-politice, se afirm prin cultur i literatur . Aspiraia spre autodefinire este

deosebit de sugestiv dublat de nevoia de a ni se recunoa te propriul specific,
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originalitatea i excepionalitatea. Particularit ile etnice i naionale trebuie ocrotite,

conservate i p strate pentru generaiile viitoare.
Dac posibilit ile o vor permite, Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria, va
depune eforturi mai mari ca oricînd pentru revitalizarea comunit ii noastre. Am toat

încrederea în colegii mei, c rora le mulumesc i de aceast dat pentru sacrificiul,
devotamentul închinat cauzei noastre comune.”
***



Lucr rile sesiunii tiinifice au început cu prelegerile celor trei profesori universitari din

Tîrgu-Mure . Grigore Ploeteanu a evocat anii de studenie budapestan a

academicianului dr. Pavel Vasici. Ca atare, asistena a putut cunoa te aceast
 

personalitate a culturii române ti i a putut cunoa te alte fire noi, care leag România
de Budapesta, ca centru universitar european. Prin prelegerile profesorilor Cornel
Sigmirean i Vasile Dobrescu am primit informaii noi despre bursierii Fundaiei


Gojdu. În acest fel am putut cunoa te intelectuali de seam , oameni de prestigiu i
de mare valoare pentru cultura român universal . Exemplul acestor personalit i nu


trebuie s p leasc . Dimpotriv , cunoscînd viaa i soarta lor, ele pot sta i azi drept
exemple vii pentru generaiile urm toare – în m sura în care ele sînt cunoscute în

cercuri cît mai largi. Prin aceste comunic ri, participanii puteau primi o imagine i

mai clar despre adev rata atmosfer universitar- tiinific din rîndul studenimii

române ti din Budapesta acelor vremuri.
O cu totul alt direcie a luat-o sesiunea dup pauz , cînd au urmat dou referate din
domeniul limbii. Ana Borbély a f cut raportul limb matern – naionalitate – dialect

(grai), în lumina datelor recens mîntului din 2001. Datele sînt cople itoare, la fel cum


este i modul accelerat de pierdere a limbii atît la nivelul limbii literare, cît i din
perspectiva dialectului, a graiului, a variantelor sale locale. Gravitatea temei ar merita
chiar o dezbatere în exclusivitate a problemei. Dintr-un cu totul alt punct de vedere a
fost deosebit de interesant comunicarea inut de Maria Marin din partea Institutului

de Lingvistic al Academiei Române. Cercet toarea a analizat modalit ile i

principiile de studiere a graiurilor române ti. Doamna Marin a devenit, în anii
colabor rii cu cercet toarele din Ungaria, o temeinic cunosc toare a specificului de
limb al românilor din Ungaria, putînd trasa astfel repere de abordare a cercet rilor
lingvistice de la general la particular.
Programul de sîmb t dup -mas a început cu o prelegere literar care a f cut

trecerea logic de la istorie i limb la literatur . Punînd accentul pe c rile religioase


române ti, profesoara Corina Teodor din Tîrgu-Mure a relevat importana Tipografiei
de la Buda. Acest atelier a fost nu numai o manufactur unde se tip reau c ri


române ti, ci a fost un focar de limb i de carte româneasc , în jurul c ruia s-au
grupat personalit ile luminate ale timpului.
Cu totul alt tematic a tratat prelegerea inut de cealalt cercet toare din Tîrgu
Mure . Nicoleta S lcudeanu ne-a inut o „iniiere” în literatura român din anii
comunismului. Trasînd analogii cu alte literaturi din fostele  ri socialiste,

cercet toarea ajunge îns i la concluzii ce contureaz specificul românesc al
literaturii din aceast epoc de aproape jum tate de secol.
F r pauz a urmat „schimbarea scenei”, cînd Emilia Martin a prezentat lucrarea

despre rolul i locul femeii în comunitatea românilor din Ungaria. Motivul vast a fost

analizat din punct de vedere etnografic i folcloric, dar cu implicaii puternice în
domeniul socialului. Se pare c în viitor cercet toarea va mai avea multe de spus la
aceast tem .
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Elena Csobai a prezentat o personalitate mai puin cunoscut a românilor din

Ungaria. De i nu a atins ca importan dimensiunile unui Gojdu sau Pomu, prin

studiul cercet toarei am aflat c Teodor Papp, un giulan inimos, a fost i el un

mecenat de seam , care prin fundaia sa a sprijinit muli tineri studio i din rîndul
românilor din Ungaria.
Ca ultim comunicare a primei zile, profesoara Stella Nicula a vorbit despre
credinele românilor din Ungaria. Titlul general cuprinde un material documentar

imens care a fost selectat priceput i logic. Iar ca prelegerea s nu r mîn la nivelul
teoreticului, autoarea a ilustrat tezele cu exemple gr itoare, adunate din partea unor
informatori autentici.
Ziua de 23 noiembrie s-a încheiat cu prezentarea publicaiilor din acest an ale
Institutului. Ca un cunosc tor temeinic al temei, profesorul Sigmirean a schiat pe
scurt meritele noii c ri despre Emanuil Gojdu a Mariei Berényi, în comparaie cu o


carte anterioar cu aceea i tematic a autoarei. În acela i timp a atras atenia asupra

interpret rilor i concluziilor cuprinse în carte la marginea momentelor concrete din


viaa i activitatea personalit ii tratate. Noul num r din Izvorul i din Lumina a fost
recomandat de dr. Ana Hoopan. Profesoara universitar din Seghedin, r sfoindu-le,
a remarcat varietatea lor tematic . Iar oprindu-se asupra fotografiei de pe pagina de


titlu a Izvorului, a împ rt it asistenei i o emoionant anecdot familial .
Cercet toarea Elena Rodica Colta din Arad a f cut o sumar , dar cu atît mai
frumoas prezentare a noului volum bilingv cu versuri de Maria Berényi.
Prima zi s-a încheiat cu o îndelungat discuie liber „la un pahar de vorb ”, cînd


confereniari i auditori au mai discutat mult i pasionat la marginea momentelor
culturale tratate în cursul zilei.
***
A doua zi a lucr rilor simpozionului a început cu prelegerea lui Gheorghe Sant u,

care a evocat curiozit i din viaa i activitatea lui Avram Iancu. Publicul a aflat multe

legende i istorioare din viaa acestui mare revoluionar român, începînd cu

incertitudinile din jurul datei na terii lui Avram Iancu pîn la întîmpl ri din anii


studeniei i, mai tîrziu, ai revoluiei de la 1848-49, precum i despre împrejur rile

morii lui. Tîn rul revoluionar era cunoscut ca unul care î i iubea atît de mult neamul,

încît se lua la ceart pentru asta i cu colegii lui.


Cercet torul ar dean Eugen Glück a vorbit despre situaia colilor române ti din
Ungaria în secolele XVIII-XIX, accentuînd într-un mod deosebit lovitura pe care a
suferit-o înv  mîntul românesc prin introducerea obligativit ii limbii maghiare în
coli. Din aceast lucrare am mai aflat cum a organizat Parohia Ortodox din Apateu


s se aduc copiii de la s la e la coala din sat, cît de mult a crescut frecventarea
colii din Micherechi pe vremea dasc lului Roxin i c de ce a fost scos din post un

profesor român din Darva pentru c avea sentimente „patriotice”.

Profesoara Ana Hoopan de la Seghedin ne-a introdus în lumea altei minorit i, i

anume în lumea iganilor. Dup o introducere sumar în istoria i credina acestei

etnii, am ajuns s facem cuno tin cu mica comunitate a iganilor din Micherechi,

care, dup recens mîntul din 2001, num r 45 de persoane. „ îganii no tri nu-s ca
cei dîn ercad” – iau în ap rare micherechenii acele în jur de 10 familii de igani, care
tr iesc pe o uli din marginea satului. S tenii au tr it din totdeauna în înelegere cu
acest grup de oameni. „Aici or putut r mîne numai aciie care or lucrat” – astfel sînt

apreciai iganii din Micherechi. Cei mai renumii muzicani ai nunilor i petrecerilor
din sat au fost tot igani, numele lor p strîndu-se în multe strig turi.
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Maria Gurz u Czeglédi, directoarea Liceului N. B lcescu a încercat s descrie
sentimentul matern în poezia riturilor de trecere. Ea a pornit de la ideea c omul
tradiional consider c snicia o tain , un lucru sfînt. Doamna profesoar a adunat

pentru aceast lucrare i numeroase poezioare, cîntece de leag n pe care mamele

din satele noastre le spuneau copila ilor lor.

Cea de-a XII-a ediie a simpozionului tiinific s-a încheiat cu prelegerea dr. Mariei
Berényi despre rolul episcopiei de Hajdúdorog, înfiinat în 1912, în istoria grecocatolicilor români din Ungaria. Aceast comunitate religioas a fost supus unei
asimil ri mai accelerate în primul rînd din cauza maghiariz rii forate.
La capitolul „discuii”, membrii Institutului de cercet ri au primit pe lîng numeroase

cuvinte de laud i sugestii, idei noi pentru ajutorarea muncii de cercetare. De
exemplu: Mircea Opri , directorul Centrului Cultural al României de la Budapesta a
accentuat cercetarea fenomenului de pierdere a limbii române în comunitatea
noastr , iar Alexandru Ghia, consilier la Ambasada României de la Budapesta a
remarcat c acest Institut ar putea avea o contribuie mai mare la deschiderea unui
dialog eficient româno-maghiar, precum bilingvismul cercet rilor de aici ar putea fi
foarte benefic istoriografiei române.

R. P tca – E. Illyés – E. Iova
[Foaia româneasc , 29 noiembrie 2002, p. 3, 4 , 11.]

132

Manifestări culturale şi ştiinŃifice
Bustul lui Moise Nicoar
– împlinirea unui vis






Cunoa terea i aprecierea trecutului, p strarea valorilor i cinstirea acelora care au
creat valori este datoria noastr . Un astfel de prinos adus trecutului l-a însemnat – în
anul 1993 – iniiativa Uniunii Românilor din Ungaria împreun cu Vicariatul ortodox

din Ungaria, cînd s-a hot rît ca în parcul bisericii ortodoxe a Ora ului Mare
Românesc din Giula s se înfiineze un panteon al personalit ilor de seam ale vieii
noastre spirituale, care au tr it toat viaa sau o parte a ei pe aceste meleaguri.
Întemeierea acestui panteon a început prin dezvelirea bustului lui Liviu Rebreanu.

În anul acesta irul a continuat cu dezvelirea bustului lui Moise Nicoar .
La festivitatea dezvelirii au fost de fa reprezentanii Ambasadei României la
Budapesta, ai Fundaiei Culturale Române, tefan Fr tean, consilier principal al




Oficiului pentru Minorit i Naionale i Etnice, precum i numero i români i maghiari

din ora .
Festivitatea momentului a prilejuit rostirea unor cuvinte emoionante din partea

domnului dr. Gheorghe Petru an, pre edintele Uniunii. A urmat apoi dr. Maria
Berényi, care a accentuat: Acest panteon este locul cel mai potrivit pentru evocarea
personalit ilor istoriei noastre. Acum, printre primii, primete locul aici  i Moise
Nicoar . Nu multe tim despre el, totui sim im c el e al nostru. i, simbolic, prin
ridicarea acestui bust, îl aducem acas , pe plaiurile sale natale. Din acest moment va
fi printre noi, iar spiritul s u ne va fi c l uzitor în bune i rele...

Cu emoie în glas a evocat personalitatea marelui giulan i academiciana dr.


Cornelia Bodea, personalitate remarcabil a vieii tiinifice române ti, autoarea unei

monografii dedicate vieii i activit ii lui Moise Nicoar .
– Eu de data aceasta nu mai adaug la ceea ce a spus cercet toarea Maria Berényi
decît o amintire din acele multe, care l-au transformat pe Moise Nicoar în Mesia,
care a venit i a adus pentru urmaii lui o f rîm de speran i de libertate. i pentru
ei, pentru aceti urmai ai lui, el a ap rut întotdeauna ca martirul care trebuie cinstit,
dar din p cate a fost uitat.
– În 1870 preotul Partenie Gruiescu scrie o foarte frumoas evocare legendar
despre el i acolo la sfîrit, scrie aa: „Acestui om, oare noi nu putem s -i ridic m un
monument?... Sîntem s raci... i totu i, dac sîntem aa de s raci, eu zic c i
atunci vom putea strînge un fond numit fondul Nicoresc... Odat vom ajunge la visul
pe care îl avem...” În acests sens azi aici la Giula am ajuns la împlinirea unui vis...
Bustul cioplit în piatr de Mihai P curaru a fost sfinit de un sobor de preoi. La


sfîr itul festivit ii s-au depus coroane de flori, drept simbol al cinstirii i al pioasei
amintiri.
– juhász –
[NOI, 2 decembrie 1994, p.1.]

Sîmb t , 30 mai 1998 – momente închinate culturii i artei
române ti
„Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria are menirea i datoria ca, pe lîng
munca tiin ific , s contribuie la meninerea etnic i cultural a românilor din
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Ungaria. Sîntem contieni de faptul c tiina este supranaional , dar cel ce o
practic , poate fi profund angajat fa de naiunea, de naionalitatea din care face
parte. Activitatea noastr de cercetare se îmbin cu misiunea de a prezenta aspecte
semnificative ale vieii  i culturii noastre. Cultura nu este altceva decît o stare de
spirit, un mod de integrare a individului în comunitate, i orice cultur este, în acelai
timp, determinat i determinant .”
Cu aceste cuvinte, rostite de dr. Maria Berényi, directoarea Institutului, a început la

Giula festivitatea închinat generalului Gheorghe Pomu , remarcabilul fiu al ora ului.


Dar aceea i spiritualitate a str b tut i prima aciune cultural a zilei, cînd sîmb t , la
ora 10, în Galeria NOI, în cadrul unui frumos vernisaj s-a procedat la decernarea



premiilor oferite celor mai buni tineri arti ti plastici, din iniiativa i în desf urarea
Comunit ii cercet torilor i creatorilor români din Ungaria. Dup cuvintele de


apreciere ale doamnei Elena Csobai, pre edinta Comunit ii (care a fost i sufletul

întregii iniiative i realizatoarea expoziiei), au fost f cute aprecierile de specialitate,

prin cuvintele colegului tefan Oroian, t lm cite de Tiberiu Boca, care a i înmînat
premiile:
„Noi, adulii, avem datoria s cre m condiiile necesare pentru astfel de concursuri,
s susinem nivelul la aceast calitate artistic , ce se prezint azi. Acest tineret
talentat e capabil s apere ceva din ceea ce sîntem noi, d putere i via r d cinilor
noastre... i nu în ultimul rînd: e menit s asigure supravieuirea noastr – e adev rat
– nu în limba matern , ci într-un limbaj internaional, care poate fi descifrat oriunde i
de oricine.”
În holul Editurii NOI s-a întrunit rînd pe rînd asistena, pentru a vernisa expoziia

realizat din cele mai frumoas lucr ri trimise de elevi i studeni la concursul de

desen iniiat de Comunitatea cercet torilor i Creatorilor Români din Ungaria.
Portrete fermec toare, peisaje de basm, imagine fantastice, lucr ri textile rafinate,
grafici de realizare original – toate cele expuse au dovedit o mare varietate în



concepie, tehnic i viziune. Fire te, diversitatea a fost explicat i prin diferena de


vîrst : de la colarii cei mai mici, pîn la studeni. Varietatea s-a datorat i
îndrum torilor: profesorilor de desen. În acest fel, cit m din cuvintele de deschidere:
„în desenele copilului nu c ut m aceleai tr s turi estetice ca la un artist preg tit,
fiindc pe noi ne-a interesat caracterul spontan, individual al copilului. Intui ia i
puterea jocului, i drumul prin care copilul ajunge s descopere lumea – cu ochii lui –
acesta este scopul principal (...) tim c mediul înconjur tor, televiziunea fac pagube
uriae în viziunea s n toase a copilului, îl încurc , i în acest fel nu-i g sete
personalitatea. Scopul cel mai clar al educaiei  i al acestui concurs, est stimularea
creativit  ii, dezvoltarea fanteziei.”
coala din Bedeu a corespuns cel mai elocvent acestor criterii, pe elevii ei trebuie

s -i felicit m în mod deosebit. Simpatic a fost atît doamna profesoar , cît i eleva


dr g la , cu chipul str lucitor, care a preluat atît premiul personal, cît i premiul


special destinat colii. Dar la fel de emoionai au fost i ceilali: adolescentul stingher

sosit din Budapesta, studentele care nu- i puteau sugruma impresiile, p rinii


mîndri... Un munte de om i-a însoit fetiele. Nu se tia, care avea emoii mai mari:

tat l sau fetia premiat ... O mam a explicat, cu cît r spundere i-a ales feciorul

hîrtia, cum a montat-o, cum a f cut chenarul, cu cît atenie i-a ales desenul.
Atmosfera a fost pl cut , festiv , asistena a admirat în voie lucr rile cu adev rat


frumoase, dar muli i-au pus întrebarea: oare de ce nu au venit mai muli elevi i
profesori „implicai” în concurs...
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Dezvelirea unei table comemorative este întodeauna o solemnitate cu atmosfer
deosebit . În ultima sîmb t din mai, zi pl cut , însorit , relativ muli participani s-au
întrunit în faa cl dirii vechi a colegiului românesc, unde urma s fie dezvelit o tabl
realizat de sculptorul László Kiss, menit s evoce figura generalului Gheorghe

Pomu, n scut aici în ora tocmai la 31 mai 1818. Muli trec tori s-au oprit: unii au

fost uimii, alii curio i, cine s fie fost acel personaj istoric. În faa numeroasei
asistene, dr. Maria Berényi, directoarea Institutului de Cercet ri al Românilor din

Ungaria a evocat personalitatea ilustr : pornit din Giula, lupt torul pa optist a devenit
mai tîrziu general de brigad în America, unul dintre întemeietorii coloniei maghiare
New Buda, în fine diplomat la Sankt Petersburg:
„Om cu o vast experien a vieii  i de mare cultur pentru vremea sa, vorbind fluent
franceza, germana, engleza  i maghiara, pe lîng limba sa matern , recitînd din
Byron i familiarizat cu poeziile lui Burns, Pomu a fost, de fapt, ambasadorul Statelor
Unite ale Americii în Rusia, unde singurul oficiu diplomatic american, la data aceea,
era consulatul condus de el.”
Personalitatea legendar a devenit mai apropiat de noi, cei de azi, la momentul


cînd Gheorghe Ardelean, primarul din Chitighaz, a sosit i ca vicepre edinte al



A. .R.U., i ca român din Ungaria, i ca descendent al familiei, aducînd i ar tînd o

adev rat relicv din albumul familiei: fotografia de nunt a str mo ilor Pomu...

Simpozionul comemorativ care a urmat solemnit ii s-a desf urat la sediul
U.C.R.U. Aici publicul: membri ai Comunit ii cercet torilor, profesori, istorici, a putut

viziona mai întîi expoziia realizat de doamna Csobai din documente i c ri

privitoare la viaa i activitatea personalit ii evocate. Dup aceea puteau fi audiate

patru prelegeri, diferite în coninut i form . Mai întîi, doamna Elena Csobai a evocat

personalitatea ilustr a lui Gheorghe Pomu, despre care, de pe acum, tim tot mai
mult, putîndu-i omagia, în acest fel, amintirea. A urmat o prelegere deosebit :
scriitorul Mircea Opri , directorul Centrului Cultural al României la Budapesta a
comentat cîteva c ri biografice, evocînd personalitatea lui Pomu atît din perspectiv

literar , cît i istoric , atr gînd atenia asupra circumstanelor în urma c rora au
v zut lumina tiparului cele cîteva monografii.
A urmat apoi prelegerea profesorului dr. Gheorghe Petru an, care a evideniat
criteriile care înt resc spiritul identit ii, factorii care contribuie la p strarea tr s turilor
specifice ale naionalit ii. Bazate pe sistemul filozofic al lui Emil Cioran, concluziile la
care a ajuns eruditul confereniar contureaz traiectoriile pe care s-a deplasat


sistemul elementelor de con tiin naional , precum i perspectivele în care s-a


deplasat sistemul elementelor de con tiin naional , precum i perspectivele în

care aceste elemente se pot p stra i înt ri de-a lungul istoriei.

Cea de-a patra prelegere a fost inut de dr. Gheorghe Sant u i a rezumat

constat ri i concluzii privitoare la existena românilor din Chitighaz. Originar din
aceast comun , confereniarul este unul dintre cei mai temeinici cunosc tori ai

acestei comunit i române ti, a c rei transformare a urm rit-o cu ochiul istoricului
doct.
Prin cele patru prelegeri, comemorarea personalit ii ilustre a lui Gheorghe Pomu


a primit pe lîng caracterul solemn i un surplus tiinific, valene prin care întreaga

festivitate a primit o însemn tate i mai mare.
Personalitatea lui Gheorghe Pomu , de pe acum, va intra tot mai mult în circulaia
noastr cultural-spiritual , urmeaz de pe acum, ca ea s fie inclus într-un anumit


fel i în programul colar al tineretului nostru.


În plus: acum, în ultimele zile ale anului colar, cînd elevi i dirigini pornesc în

excursii de studii, vizitînd ora ul Giula, ar fi recomandabil vizionarea celor dou
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expoziii i a tablei proasp t dezvelit , ca o plec ciune în faa trecutului din partea

prezentului, ca o chez ie de n dejde a viitorului.
E. I.
[Foaia româneasc , 5 iunie 1998, p. 1, 3]
Discurs rostit de Maria Berényi
la dezvelirea pl cii comemorative a lui

Gheorghe Pomu
(1818–1882)
Onorat Asisten ,
Doamnelor i Domnilor,
Dragi Colegi!



Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria are menirea i datoria ca pe lîng


munca tiinific , s contribuie la meninerea etnic i cultural a românilor din


Ungaria. Sîntem con tieni de faptul c tiina este supranaional , dar cel ce o
practic poate fi profund angajat fa de naiunea, de naionalitatea din care face
parte. Activitatea noastr de cercetare se îmbin cu misiunea de a prezenta aspecte

semnificative ale vieii i culturii noastre. Cultura nu e altceva decît o stare de spirit,


un mode de integrare a individului în comunitate i orice cultur este în acela i timp

determinant i determinat .

Noi pîn acum am evocat personalit i de seam din trecutul nostru. În 1993 la
Chitighaz l-am omagiat pe Iosif Ioan Ardelean, iar la anul, în 1994 pe Moise Nicoar .
Acestuia din urm , Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria, împreun cu
Uniunea Românilor din Ungaria, i-a ridicat un bust în Curtea Bisericii Ortodoxe
Române din Giula.
În acest an se împlinesc 150 de ani de la evenimentele revoluiei din 1848–49.

Aceast revoluie a fost i revoluia naionalit ilor conlocuitoare din imperiu. Cu acest
prilej, Institutul nostru a ridicat o plac comemorativ în amintirea lui Gheorghe

Pomu, cu sprijinirea financiar a Fundaiei Publice „Pentru Minorit ile Naionale i
Etnice din Ungaria”.
În urm cu 180 de ani, Gheorghe Pomu s-a n scut la 31 mai 1818 aici la Giula, ca

fiu al lui Ioan i Victoria, fiind botezat în Biserica ortodox român cu hramul Sf.
Nicolae, preotul botez tor fiind Athanasie Gheorghevici. El a fost fiul unui modest

potcovar de pe domeniile lui Wenkheim József. A urmat coala confesional
ortodox din loc, liceul în Kaposvár. Facultatea de drept a terminat-o la Pesta.
Obinînd diploma funcioneaz ca precuror regal în capitala ungar . Nu peste mult
deschide un birou avocaial, fiind cunoscut în cercul românilor din Pesta. El avea
strînse leg turi cu colonia macedoromân de aici, mai cu seam cu Eftimie Murgu,


Atanasiu Grabovsky i Emanuil Gojdu. (Cunoscutul mecenat Teodor Papp, i el
originar din Giula, era ajutorat de Gh. Pomu ca s fie ales cantor la biserica grecoromâneasc din Pesta.)
De o curiozitate vie, ce-i îndrepta neastîmp rul în toate direciile Pomu s-a al turat
tineretului cu vederi progresiste, frecventînd cercurile unde se proclamau principiile

de libertate naional i se dezb teau perspectivele unor noi orînduiri sociale. Pomu

înclina spre Partidul Radical, al c rui pre edinte a fost Madarász László. Aici a g sit


fo ti colegi de universitate i prieteni avocai din Pesta.
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La izbucnirea revoluiei maghiare din 1848, în rîndul protestatarilor i a lupt torilor se


g seau i muli români, dintre care s-a distins Gheorghe Pou. El s-a reîntors în ora ul


natal, i ca honved însufleea pe românii din Giula i Chitighaz, s intre în rîndurile
lupt torilor. Activitatea lui a avut succes, muli români din aceste inuturi s-au înrolat.

Pomu a primit gradul de c pitan i a fost repartizat la fortul din Komárom, un
important punct strategic pe Dun re, comandat de c tre generalul Klapka György.


Pomu a luptat înc al turi de generalul Újházy László i a fost numit ef al poliiei în

gradul de c pitan al ora ului Komárom.

Dup c derea ora ului, Gh. Pomu împreun cu Újházy a p r sit ara. Dup


înfrîngerea r zboiului de libertate, fo tii honvezi î i c utau cu miile o patrie nou în

America. Colonia maghiar din statul Iowa a înfiinat a ezarea „Buna Nou ” a c rei


conduc tori erau Pomu i Újházy. Colonia fiind în cre terea, contele Újházy a obinut

un oficiu po tal. Lucr rile agricole în cadrul coloniei au fost f cute în comun. La

iniiativa lui afara p mîntului pietros, a tufelor mirositoare, a unor esuri întinse pîn

în marginea z rii i a p durilor îndep rtate, nu era decît o „lume misterioas ”, cu
moravuri prea puin sau deloc cunoscute noilor venii. Gheorghe Pomu a f cut tot ce
se putea imagina petru ca emigranii s îndr geasc acest „inut s lbatic”, de care
legaser , în timpul travers rii oceanului, atîtea sperane. Energia lui p rea uimitoare,
îl interesa totul, avea soluii pentru orice situai. Pomu c uta s -i învioreze pe cei ce


se l sau cople ii de piedici i dificult i, însufleindu-le curaj, speran .

Fo tii honvezi ai coloniei maghiare se pricepeau mai mult la mînuirea armelor, decît
la prelucrarea p mîntului. Astfel, în 1861, cînd a izbucnit în America r zboiul civil, la
apelul lui Lincoln, locuitorii din Buda Nou , f r se ezite, s-au înrolat în armat .

Pomu e printre primii osta i ai Regimentului 15 de voluntari, din statul Iowa. El a

participat în multe lupte i b t lii. La asediul Atlantei, regimentul comandat de Pomu
s-a aflat în linia de foc 81 de zile, luînd parte la 17 atacuri. Generalul Graham, mai

tîrziu afirma despre Pomu urm toarele: „... Era un ofier curajos i cu mult spirit de

iniiativ , bucurîndu-se în rîndul camarazilor s i ofieri i al soldailor de cea mai mare
popularitate. El n-a fost numai un valoros ofier, versat în mod deosebit în toate

problemele militare, ci i un om înzestrat cu o cultur superioar , un gentleman cu
maniere distinse.” Meritele sale au dus la avansarea lui rapid în ierarhia militar :
maior în 1863, locotenent colonel în 1865.
Gheorghe Pomu la 21 mai 1865 este prezent la marea parad a victoriei de la
Washington, defilînd c lare în fruntea regimentului s u. Este descris de martorii

vremii ca un b rbat înalt, blond, cu barb i impecabil inut militar . Pentru meritele
sale pe cîmpurile de lupt , Pomu la 19 mai 1866 va fi avansat la gradul de general

de brigad . Era cea mai înalt recunoa tere ce i se putea acorda unui proasp t


cet ean american, care î i dovedise cu prisosin ata amentul la ideile profund

democratice ce-i animaser pe nordi ti în r zboiul de secesiune.

Recunoa terea meritelor lui Gh. Pomu nu s-a limitat îns numai la aceast


avansare, care a avut drept rezultat i acordarea unei pensii de merit. În acela i an


pre edintele Johnson îl nume te în funcia de consul general la Sankt-Petersburg,
unul din cele maidificile posturi diplomatice din a doua jum tate a secolului trecut,

pentru relaiile politice i economice pe care Statele Unite c utau s le dezvolte cu

marile puteri. Jurisdicia lui Pomu se extindea i asupra provinciilor Baltice. Sarcinile

lui au fost multiple, ceea ce cerea mult tact i r bdare.

Tratativele de a cump ra Alaska de la ru i au fost începute de mult, dar întrerupte în
cursul R zboiului Civil. Se confirm c reluarea cump r rii a fost iniiat de c tre

Pomu. El a sesizat mai bine decît muli americani importana strategic i valoarea
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economic deosebit a acestui teritoriu. Statele Unite în fine a cump rat Alaska cu
7.200.000 de dolari.

Om cu vast experien a vieii i de mare cultur pentru vremea sa, vorbind fluent

franceza, germana, engleza i maghiara, pe lîng limba sa matern , recitînd din

Byron i familiarizat cu poeziile lui Burns, Pomu a fost de fapt, ambasadorul Statelor
Unite ale Americii în Rusia, unde singurul oficiu diplomatic american, la data aceea,
era consulatul condus de el.
În 1878 dup 12 ani de diplomaie e rechemat în Statele Unite, dar el nu se
reîntoarce, e o enigm r mînerea sa la St. Petersburg. Aici a tr it într-o mare mizerie


pîn la sfîr itul vieii sale. Gheorghe Pomu s-a stins f r urma i, la 12 octombrie

1882, i a fost înmormîntat în cimitirul Smolensk.
În 1913, la propunerea senatorului de Iowa, Albert Cummins, s-a votat în Congres


legea nr. 775/1913 prin care se aproba aducerea r m ielor p mînte ti ale lui

Pomu de la Petersburg i înhumarea lor în Cimitirul Naional Arlington. Îns , primul
r zboi mondial va împiedica realizarea acestui proiect.

Dup moartea sa circulau adev rate legende despre uria a avere pe care a agonisito în cursul vieii sale. Familia sa de la începutul acestui secol a c utat s intre în
posesia legal a unei p ri din bunurile ale, dar f r succes.
În istoria militar a Statelor Unite se scrie mult despre Pomu, e prezentat ca un mare
erou al acestei  ri, în timpul celui de-al doilea r zboi mondial, flota american este
dotat cu un vas de lupt care purta numele „Generalul Gheorghe Pomu”.


El face parte din irul lupt torilor pentru libertate, egalitate, fr ietate, care i-au urmat

crezul oriunde i oricînd viaa le-a cerut-o ori le-a impus-o, de genul unui Garibaldi,

B lcescu, Bem .a.m.d. Gheorghe Pomu a luat parte, cu arma în mîn , la dou


revoluii. Prin activitatea sa prodigioas în slujba Statelor Unite i a cauzei libert ii i


unit ii americane r mîne, a a cum i-a început viaa, un lupt tor pentru libertatea


poporului s u, popor pe care l-a iubit onorat, aici i acolo.
Dat fiindc în acest an putem evoca dou anivers ri în leg tur cu Gheorghe Pomu,

aniversarea 150 de ani de la revoluia din 1848, i 180 de ani au trecut de la

na terea lui, Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria a dorit s contribuie la
p strarea amintirii acestui erou legendar, acestui român giulan. A ridicat aceast
plac comemorativ , pe care a creat-o sculptorul Kiss László, c ruia îi mulumim din
suflet pentru munca sa. În momentul cînd se va dezveli aceast plac , nu va fi numai

a institutului, ci va fi a tuturor românilor din Ungaria, a cet enilor ora ului Giula

indiferent de naionalitate, va fi a noastr , acelora care dorim s -i p str m i s -i
evoc m amintirea. De aici încolo, vom avea un loc, unde putem aprinde o lumînare


pentru sufletul s u, unde putem a eza un buchet de flori, ca o recuno tin fa de el.
[Calendarul românesc, 1999, p.111-114]
Elena Csobai

Date din via a i activitatea lui Gheorghe Pomu
(Comunicare susŃinută cu ocazia Simpozionului comemorativ „Gheorghe
PomuŃ”, în cadrul acŃiunilor dedicate împlinirii a 150 de ani de la RevoluŃia din
1848–49, la Giula 30 mai 1998)
a prelucrat în întregime
Cercetarea istoric

evenimentelor revoluiei i luptei pentru independen
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i foarte am nunit istoria

din 1848–49 i totodat s-au

i publicat rezultatele cercet rii în numeroase volume i studii. Revoluia din 1848–49


s-a aflat i se afl în centrul cercet rii istorice i totodat în centrul interesului naiunii.

Peste 20 de ani de la c derea revoluiei, în anul 1880 în ora ul Giula s-a editat

istoria evenimentelor revoluiei din judeul Bichi cu titlul Békésvármegye 1848–49,

scris de Oláh György în dou volume. Aceste volume conin i lista numelor

acelora, care au luptat ori ca înrolai de comitat, ori ca voluntari, dar au participat la
luptele pentru independena naiunii maghiare. Bineîneles pe lîng aceste dou
volume au ap rut mai multe studii, articole referitoare la istoria revoluiei din judeul



Bichi pe care nu ar avea rost s le în ir acum. A i accentua doar c literatura
istoric referitoare la revoluie este bogat dar s-a scris foarte puin despre rolul
minorit ii române în lupta pentru independen , inclusiv despre rolul lui Gheorghe
Pomu, care în cele dou volume ale lui Oláh György nici nu este amintit.
Eu cred c cei care în ziua aceasta ne-am adunat aici, noi generaia de azi avem
datoria s -l facem cunoscut pe Gheorghe Pomu, s -i apreciem activitatea, s -l

s rb torim i s -i p str m memoria generaii de-a rîndul.
I. Gheorghe Pomu român din Giula



Pomu s-a n scut la 31 mai 1818 în ora ul Giula,1 din p rini români, dup cum

reiese din matricola parohiei ortodoxe române din Ora ul Mare Românesc. A fost fiul
unui potcovar de pe domeniile contelui Wenkheim József. Tat l lui Gheorghe Pomu
se stinge din via de tîn r. Dup moarte s-au vîndut animalele, iar din banii obinui

au fost dai la înv  tur cei doi fii ai lui, Gheorghe i Constantin. Cel mai mare,
Constantin, a devenit doctor în medicin (1815–1883), a fost profesor la
Universitatea din Pesta.2 Gheorghe urmeaz cursurile facult ii de drept e din Pesta,
iar dup terminarea cursurilor funcioneaz ca procuror regal în capitala Ungariei.

În anul 1848, dup izbucnirea revoluiei ma-ghiare Gheorghe Pomu î i întrerupe
activitatea de avocat. Se duce acas , la Giula ca agitator pentru recrutare în armata

honvezilor. A încercat s -i conving pe românii din Giula i Chitighaz ca s lupte
împotriva asupririi austriece. Dup cum am amintit anterior, în cele dou volume ale

lui Oláh György, Gheorghe Pomu nu figureaz printre soldaii i ofierii din Giula
înrolai în armat .
Totodat ia parte în luptele pentru independen în fruntea honvezilor maghiari

ajungînd la rangul de locotenent. Nu se tie cum, dar ajunge în regiunea Somogy, iar
apoi la Komárom, luptînd în toate b t liile lui Klapka György. Acesta îl ridic la rangul

de c pitan, apoi a avansat în funcia de c pitan al poliiei civile din ora ul Komárom.
Ajungînd c pitan de gard în cetatea din Komárom a fost copistul personal al lui
Újházy László, fostul comite din Saros, al comisarului din Komárom.3 Cred c în
urma cercet rii materialului arhivistic referitor la luptele, b t liile lui Klapka György, a
b t liei din Komárom am mai g si cîteva date referitoare la biografia lui Gheorghe
Pomu.

Dup capitularea fort reei din Komárom în faa lui Haynau de i acesta garanteaz


honvezilor i ofierilor amnistie, muli nu au încredere i iau drumul emigraiei.


Nu are încredere în Haynau nici românul Gheorghe Pomu i se ata eaz echipei
4
lui Újházy, care în decembrie 1849 emigreaz în America.
II. Gheorghe Pomu emigrant în America
Urm rind biografia lui Pomu putem afla c dup un relativ scurt timp de staionare
la New York în anul 1850 prin aprilie mica echip de emigrani a lui Újházy, printre
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care se afla i Gheorghe Pomu se stabile te în statul Iowa, care a fost înfiinat cam



în aceea i perioad .5 Membrii echipei de emigrani i-au ocupat p mînt i au început

o nou via , deloc u oar în împrejurimile destul de vitrege. Scopul emigranilor era
ca s înfiineze o nou Ungarie unde cu toii vor fi liberi, unde s se adune cu toii în
frunte cu Kossuth Lajos.6 Acest vis al emigranilor nu s-a realizat. Destr marea
coloniei nu a putut fi evitat . Din aceast perioad a vieii lui Pomu avem cîteva

descrieri foarte frumoase care ne în tiineaz despre calit ile personalit ii lui. El a
fost inima acestui mic grup, care îi îmb rb ta pe acei ce erau dezam gii, îi ajuta pe

acei ce nu mai puteau rezista încerc rilor. Pomu a fost un om care a tiut s se

sacrifice pentru ca ceilali s nu se piard , de i el a fost dintre ei cel mai cult, avea o
cultur „fin ” cum spuneau ceilali.7 Gheorghe Pomu trebuia s fie într-adev r o
personalitate cutez toare, care avea o capacitate organizatoric excelent cu care a
întemeiat o colonie a emigranilor sosii din anarhia habsburgic în Lumea Nou . În
timp ce pune eforturi serioase pentru colonia înfiinat din Iowa a izbucnit r zboiul
civil din America.
III. Generalul Gheorghe Pomu
În r zboiul civil Gheorghe Pomu a luat parte chiar din primele zile cu gradul de
c pitan în regimentul nr. 15 de voluntari, de infanterie din Iowa.8 S-a angajat din nou
la lupt , la ceea ce se pricepea, pentru idealurile democratice americane. R zboiul

civil, cunoscut sub denumirea de R zboiul de secesiune între statele din nord i cele
din sud, a fost provocat de contradiciile privind abolirea sclavagismului populaiei de
culoare americane. Promotorul abolirii sclaviei a fost Abraham Lincoln 1809–1865


ales pre edinte dup triumful în alegeri al republicanilor, care îi dep iser în num r
de voturi pe democraii dezmembrai în mai multe fraciuni. Dup desprinderea a
unsprezece state din Federaia Statelor Unite ale Americii, care cuprindea 34 de


state, ase din cele izolate de restul  rii, s-au constituit într-o a a numit

Confederaie American , cu capitala la Richmond, Virginia, alegîndu-l ca pre edinte

pe plantatorul Devis Jefferson i au atacat, la 12 aprilie 1861 complexul de fortificaii

de la Charleston, Carolina de Sud, ceea ce a dus apoi la declan area r zboiului de
secesiune.

În campania dintre armata statelor aboliioniste din nord i a celor sclavagiste din
sud, Gheorghe Pomu a participat, al turi de prima, la luptele decisive date la Shiloh,

Corinth, Atlanta, Vicksbourg i Savannah.9 Gheorghe Pomu în operaiile luptelor
amintite s-a remarcat prin bravura sa, a fost un ofier plin de curaj, inteligent, cu

prezen de spirit i a fost avansat la gradul de maior. Generalul Organ Graham
afirma mai tîrziu despre Pomu c „el n-a fost numai un valoros ofier, versat în mod
deosebit în toate problemele militare, ci un om înzestrat cu o cultur superioar , un
gentleman cu maniere distinse”.10
Pomu a fost, temporar, comandantul adjunct al unui întreg corp de armat . La
data de 28 octombrie 1864 a fost avansat la gradul de locotenent-colonel. În aceast


calitate a luat parte la asediul i la cucerirea ora ului fortificat Savannah.
Dup terminarea r zboiului la 9 aprilie 1865, Gheorghe Pomu se întoarce la

Washington unde a luat parte la marea parad militar desf urat în prezena

noului pre edinte al Statelor Unite ale Americii, Anderw Johnson, care îl urmase pe

Lincoln. La 19 mai 1866 printr-un decret semnat de pre edintele S.U.A. Gheorghe
Pomu a fost avansat la gradul de general de brigad .11 Era cea mai înalt


recunoa tere ce i se putea acorda unui proasp t cet ean american, care i-a

dovedit cu prisosin ata amentul la ideile profund democratice.
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IV. Gheorghe Pomu diplomat american
în Rusia



Recunoa terea meritelor lui Gheorghe Pomu nu s-au limitat la avansarea lui ca

general, care a avut drept rezultat i acordarea unei pensii de merit. Înc în anul

12
1866 pre edintele Johnson îl numise în funcia de consul general la Petersburg,

care era unul dintre cele mai importante i totodat dificile posturi diplomatice din a

doua jum tate a secolului trecut. Statele Unite c utau s dezvolte relaiile politice i
economice cu marile puteri.
Nu ne stau la dispoziie documente în leg tur cu activitatea lui de consul general


al americii în Rusia, de i el a fost meninut de trei pre edini. Misiunea lui Pomu a


durat un timp neobi nuit de lung pentru uzanele diplomatice i fluctuaiile de înali
funcionari diplomatici ai epocii. Gheorghe Pomu a fost înlocuit doar în anul 1878. El

r mîne în Rusia, nu se întoarce în Statele Unite ale Americii i se stinge din via la

13
Smolensc. A fost înmormîntat în cimitirul ora ului.
 
A r mas o tain nedezlegat dac a avut sau nu urma i i ce s-a întîmplat cu
bunurile sale. În primele decenii ale secolului nostru ziarele scriau despre averea lui

Pomu, despre „milioanele lui Pomu” chiar i conduc torii Partidului Naional Român

din Transilvania au dat mandat avocatului i specialistului în probleme financiare lui
Aurel Vlad ca s caute ce s-a întîmplat cu bunurile lui Pomu. Îns nu a adus un
rezultat convenabil, nu s-a g sit nici un act prin care Gheorghe Pomu s fi instituit pe

cineva mo tenitor al averii sale.14
V. Însemn tatea personalit ii
lui Gheorghe Pomu



Acum cînd se împlinesc 150 de ani de la revoluia i lupta pentru independen din


1848–49 trebuie s fim mîndri i totodat avem i datoria de a-l s rb tori pe unul
dintre cei mai mari lupt tori a revoluiei, pe giulanul Gheorghe Pomu.



Atunci cînd se realizeaz i o expoziie jubilar în judeul Bichi , care urm re te

principalele evenimente naionale ale revoluiei i luptei pentru independen , f cînd
i o scurt retrospectiv a însemn t ii acelor evenimente pentru societatea
maghiar în care Gheorghe Pomu nu figureaz , într-adev r avem datorii. Avem
datoria ca întreaga via , activitate, meritele marelui lupt tor, generalul Gheorghe


Pomu prima dat s intre în circuitul vieii tiinifice, ca apoi s -l facem cunoscut i în
societatea maghiar .
Gheorghe Pomu a fost de origine român ortodox din Giula, unul dintre cele mai
însemnate personalit i ale culturii noastre române, o personalitate înzestrat cu o
cultur superioar , un ofier excelent, care lupt pentru independena naiunii
maghiare, pentru idealurile democratice americane. A fost un bun diplomat, ca consul

general al Statelor Unite ale Americii, a c utat s dezvolte relaiile politice i
economice dintre marile puteri din a doua jum tate a secolului al XIX-lea.
Minoritatea român din Ungaria de azi are sarcina important de a-l ridica pe
Gheorghe Pomu în rîndul celor mai ilustre personalit i ale istoriei. Ne revine sarcina

important de a-l introduce în manualele colare la locul cuvenit fiind o personalitate
pe care ne putem baza în p strarea identit ii noastre.
[Lumina 1998, p.21-24.]
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Cinstind înainta ii...
La 30 mai1998, Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria a lansat la Giula un

program amplu, variat care a fost menit s împleteasc trecutul cu prezentul – i


chiar cu viitorul, antrenînd români intelectuali ( i nu numai) de toate vîrstele. A a cum
directoarea Institutului a apreciat de la început:
„Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria are menirea i datoria ca, pe lîng
munca tiin ific s contribuie  i la meninerea etnic i cultural a românilor din
Ungaria. Sîntem contieni de faptul c tiina este supranaional , dar cel ce o
practic poate fi profund angajat fa de naiunea, de naionalitatea din care face
parte. Activitatea noastr de cercetare se îmbin cu misiunea de a prezenta aspecte
semnificative ale vieii  i culturii noastre. Cultura nu este altceva decît o stare de
spirit, un mod de integrare a individului în comunitate, i orice cultur este, în acelai
timp, i determinat , i determinant ”.
Tocmai în acest spirit a decurs toat ziua de sîmb t , cînd mai întîi în Galeria NOI a

fost deschis expoziia realizat de doamna Elena Csobai i expunînd cele mai
bune creaii ale copiilor care luaser parte la concursul de arte plastice, lansat de
Comunitatea cercet torilor i creatorilor români din Ungaria. Tot cu acest prilej,

cele mai bune creaii i autorii lor au fost premiai într-un cadru festiv.

În continuare – i ca moment culminant al zilei – a fost dezvelit p plac menind s

cinsteasc amintirea lui Gheorghe Pomu , (1818-1882), marele fiu al ora ului Giula.
Dup solemnitatea dezvelirii – la care a participat o numeroas asisten – la sediul

de pe str. Doja al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria s-a organizat i un
Simpozion comemorativ, prin care s-a evocat personalitatea distinsului giulan român
din secolul trecut. Prin intermediul cercet rilor efectuate de dr. Maria Berényi, muli

din rîndurile auditoriului tiau deja cîte ceva despre personalitatea generalului Pomu.

Dar cu ocazia cenaclului, prin prelegeri atractive i docte – prezentate de

cercet toarea Elena Csobai, de poetul i scriitorul Mircea Opri , de profesorul

pensionar Gheorghe Sant u i de profesorul universitar dr. Gheorghe Petru an –

puteau fi aflate alte i alte pagini din viaa enigmatic a celui comemorat. Iar toate

aceste informaii au fost dedublate i de o expoziie adecvat .


În acest fel a fost cinstit amintirea marelui înainta , dar au putut fi mobilizai i



numero i intelectuali români i s-a putut realiza iar i un cenaclu de înalt nivel
cultural-artistic.
E.I.
[Calendarul românesc, 1999, p.109-110.]

Un concurs despre noi




Dragi elevi din colile noastre române ti, probabil muli ai citit apelul de înscriere la
concursul pe ar „Tezaur românesc”, organizat în 4 decembrie la sediul Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria. Concursul organizat din doi în doi ani de U.C.R.U.
i Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria a fost sprijinit de Fundaia Public

„Pentru Minorit ile Naionale i Etnice din Ungaria”. Din p cate, la ediia actual s-au



înscris doar colegii vo tri din clasele 5-8 de la colile generale române ti din B tania,

Chitighaz, Giula i Micherechi.
Poate timpul pentru preg tire vi s-a p rut scurt, poate domeniile prea vaste, îns

totu i – dac ne gîndim c despre aceste teme voi discutai la orele de român , chiar

mai evocai cîte-un obicei în preajma s rb torilor – poate ar fi meritat s venii i voi.
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Mai jos o s v în ir mai multe motive, ca peste doi ani, s avei curajul i voia s

participai i voi. În primul rînd fiindc cei de fa nu ne-am simit ca la un concurs.


 
Chiar i colegii vo tri, dup primele minute de emoii, au devenit tot mai curajo i i au
dovedit ce munc serioas de cercetare au depus pîn au adunat datele istorice,



numele de familie române ti, numele organizaiilor i instituiilor române ti din


localit ile lor, numele arti tilor i cercet torilor, publicaiilor românilor din Ungaria...


Dac ai fi fost de fa , ai fi v zut cum s-a desf urat oarecînd o a ez toare la
Micherechi, cum se joac fetele din Giula „d-a p p ruga ruga”, cum se sfinesc



casele de Anul Nou la Chitighaz i cum se preveste te la B tania viitorul so i soie.

Ba înc , ai fi auzit cum s-a sp lat cu „mîng l ul”, cum au esut i au brodit bunicile
 
noastre cîte-o „m s ri ”, unde s-a atîrnat busuiocul în casele  r ne ti i cum s-a
lucrat cu „greab nul”.


Colegii vo tri s-au dovedit a fi i buni buc tari, servindu-ne unele mînc ruri specifice




române ti, ca „pl cinta dulce sau întins ”, pl cinta cu brînz ”, „v rzarul i r ti ele” i

„coarda cu mac i cu nuc ”.
Nu i-ai auzit nici cînd ne-au spus poezii, snoave – ce „actor” a fost Aurel Martin din

Micherechi cînd i-a interpretat monologul amuzant: „Disnotor la nan Floare”... De

data aceasta am fost geloas pe colegii mei de la emisiunea radiofonic i emisiunea
Ecranul nostru, care au putut înregistra aceste momente de mare distracie – sper s
le revedem cu toii, fiindc pe foaia alb aceste nuane nu se pot reda...


Ce mai surpriz i bucurie în ochii elevilor cînd au primit pe nea teptate, în timp ce

rezolvau tocmai o tem în scris, cadouri de la Mo Nicolae...


Apoi, colegii vo tri v-ar fi f cut i oferte turistice, de odihn în România, înc rcate de
impresiile lor frumoase retr ite în urma unor excursii.


Dovad atmosferei familiale au fost i clipele cînd colegii vo tri din B tania au
întrerupt concursul cu o frumoas colind . Iar cu cîteva momente mai tîrziu a r sunat
o nou colind din gura chitigh zenilor, drept cadou participanilor.
Juriul – dr. Maria Berényi, Elena Ciobai, Emilia Martin Nagy – a clasat pe locul I


echipele din Giula i Micherechi (împ rit), pe locul II echipa din Chitighaz i pe locul
III echipa din B tania. Concursul ne-a prezentat o „gal ” frumoas a dovezii
apartenenei noastre, a p str rii trecutului nostru prin aceast viitoare generaie.

Cred c profesoarele de român care au preg tit aceste echipe fac o treab bun i,


precum s-a zis, predau la un nivel înalt cuno tine despre cultura i civilizaia
româneasc .

Dragi elevi, sper c v-am f cut chef ca data viitoare s v înscriei i voi la acest


concurs, s fii gata s cercetai i s aflai date despre noi i s ne demonstrai cîte
i cîte lucruri tii despre noi!
– anra –
[Foaia româneasc ,11 decembrie 1998, p. 4.]

140 de ani de la moartea lui Moise Nicoar
„Pu ine au fost personalit ile cu rol preponderent în viaa naional a unui popor, al
c ror destin vitreg s fi fost înv luit în atîta cea i din care s fie desprins, în acelai
timp, atîtea legende legate de faptele lor; dar nu i atîtea dovezi ale recunotinei  i
r spl tirii pe m sur .” (Acad. Cornelia Bodea)



S-au împlinit 140 de ani de la moartea lui Moise Nicoar , personalitate politic i
cultural marcant din istoria românilor din Ungaria. Moise Nicoar , care s-a n scut
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la Giula, în 1784 i s-a stins din via la Bucure ti, în anul 1861,a depus mari eforturi

pentru susinerea dreptului la emanciparea i unitatea naional a neamului s u, a


românilor din Ungaria i Banat. A devenit unul dintre cei mai mari gînditori i o



proeminent personalitate politic a românilor din Banat i Cri ana. El a desf urat o

bogat activitate istoric , filologic i literar , îns în timpul vieii nu prea l-a îneles
nici m car neamul s u.

Evocînd viaa i activitatea sa, Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria a
organizat sîmb ta trecut , la 27 octombrie, o întrunire comemorativ , la sediul
Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. În cadrul programului, etnografa Elena

Csobai i dr. Maria Berényi, directoarea Institutului de Cercet ri au prezentat în


comunic rile lor tiinifice activitatea i semnificaia naional-cultural a lui Moise
Nicoar , iar elevii Liceului Românesc „Nicolae B lcescu” au inut un recital bogat de

poezii din creaiile lui. Membrii Institutului au preg tit i o expoziie în holul sediului,

pentru a prezenta cîteva documente care s ilustreze viaa i activitatea
intelectualului de excepie.

Ca semn al cinstirii i memoriei pioase, la bustul lui Moise Nicoar , aflat în
vecin tatea Catedralei Ortodoxe Sf. Nicolae, au fost depuse coroane de flori din
partea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, din partea Comunit ii


Cercet torilor i Creatorilor Români din Ungaria i din partea Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria.

R. Ruja
[Foaia româneasc , 2 noiembrie 2001, p. 3.]

Aloca iuni rostite cu ocazia serb rii comemorative „140 de ani de la
moartea lui Moise Nicoară” organizat de Institutul de Cercet ri al
Românilor din Ungaria, la 27 octombrie 2001.
Stimai Oaspei!
Dragi Colegi!
La 1 octombrie s-au împlinit 140 de ani de la moartea lui Moise Nicoar . Noi

români din Ungaria, azi ne-am întrunit s -l omagiem i s evoc m personalitatea lui
el fiind unul dintre cele mai de seam personalit i din trecutul nostru.
Moise Nicoar muli ani de-a rîndul a fost uitat de patrie, de neamul pentru care


luptase i pentru care i-a jetfit viaa.


Cei care azi sîntem prezeni tim bine c organizarea simpozionului tiinific din
anul 1995 al Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria a fost dedicat
memoriei lui Moise Nicoar A fost prima ocazie cînd românii din Ungaria de azi s-au

întrunit s -l „omagieze i s -l cunoasc mai bine” pe Moise Nicoar , pe acest român

originar din Giula, care a luptat i a suferit mult pentru cauza românilor.
 

Pentru a-l cunoa te i mai bine, pentru a-l aprecia i pentru a-l ine în memoria
noastr preg tindu-m pentru aceast serbare jubiliar am încercat s cercetez cum
apare Moise Nicoar în istoriografia român cu scopul ca rezultatul cercet rii s fie
finalizat într-o expoziie.
Moise Nicoar în istoriografia român



Moise Nicoar de la curtea imperial din Rusia i Constantinipol se retrage din nou



la Bucure ti „spre a- i petrece ultimele zile ale vieii sale pline de suferin în lini te,
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c ci din cauza nenum ratelor suferine i-a fostu perdutu vederea ochiloru, iar în

anulu 1861 în 1 octovre, dup ce i-a fostu redobînditu vederea, a r posatu în


Bucure ti”. Cu aceste rînduri se încheie prima biografia a lui Moise Nicoar scris i
publicat de Iosif Vulcan. Aceast biografie scris de Iosif Vulcan în Panteonul
Român a ap rut în anul 1869 abia la opt ani dup moartea lui. Toi cercet torii de
mai tîrziu în scrierile lor se refer sau îl citeaz pe primul biograf al lui Moise Nicoar

La sfîr itul secolului în anul 1898 la Sibiu apare Enciclopedia Român Dr. C.
Diaconovich volumul I în care la pagina
224 se scrie” Dup deschiderea


preparandiei (1813) i dup ce la 1822 s-a deschis i institutul teologic gr-or.român,
s-a format un puternic curent pentru desp rirea ierarhic de sîrbi. În fruntea acestui

curent s-a pus Moise Nicoar , profesorii de la preparandie i ali inteligeni, luptînd cu
cele mai mari greut i, ce se ridicau în contra acestei vechi dorine a Românilor din

partea ierarhiei sîrbe ti.” Tot în Enciclopedia Român a lui Diaconovich volumul II
care a ap rut tot la Sibiu în anul 1904 la pagina 401–402 apare scurta biografie a lui
Moise Nicoar reluat din biografia scris de Iosif Vulcan în Panteonul Român.
Începînd cu a doua jum tate a secolului trecut în pres apar articole biografice,
omagiale, scrieri închinate marelui lupt tor.
Abia la 5 ani dup moartea sa „Familia” de la Oradea, care era în al doilea an al
existenei sale îi închin primele rînduri, primul omagiu.Tot în anul apariiei
Panteonului Român în 1869 în „Românul” de A Rosetti apar cîteva rînduri despre el
i rezumatul memoriului la împ ratul. Peste un an, în 1870 în „Albina” de la Pesta


apare articolul cu titlul:”Ierarhii i naiunea român în suferinele ei seculare i
martiriul lui Moise Nicoar ”iar al doilea articol cu titlul:Pentru istoria naional
bisericeasc . Deducere biografico-istoric .” Vasile Mangra în calitate de membru al
Academiei Române a început o cercetare a manuscriselor lui Moise Nicoar depuse
la academie, iar primele rezultate le sintetiz în articolele publicate în „Tribuna” din
Arad în anul 1907–1908.
irul articolelor continu în „Revista teologic ” din Sibiu 1916 Nr. 9–20 sub titlul
„Cîteva momente din lupta pentru episcop românesc la Arad semnalat de Damaschin

Ioanovici, iar dup terminarea primului r zboi mondial în s pt mînalul „Biserica i


coala” revista bisericeasc , colar , literar i economic apare un serial cu titlul
„Zile triste din viaa lui Moise Nicoar ” semnat tot de Damaschin Ioanoviciu. Biserica
Ortodox Român prin revist - care pe atunci ajunse în toate comunit ile noastre


r mâne ti a încercat s pun în lumin viaa i lupta lui de pild vie a patriotului, care

a fost un însufleit apostol al românismului i al ortodoxiei naionale.
Îndemnurile se repetau aproape în fiecare an, sau înaintea fiec rei serb ri

jubiliare. Tot în revista Biserica i coala din anul 1921 apare un studiu, care d o
sintez din tot ce se publicase pîn atunci.semnat de profesorul tefan Pop. În

Revista „Cultura Cre tin ” din Blaj anul 1921 de Dr. Iacob Radu apare un studiu

despre „Samuil Vulcan i biserica neunit ” Autorul a scos la iveal colaborarea ce a

existat între Moise Nicoar i episcopul unit al Or zii-Mari, în lupta de emancipare

religioas i naional . În anul 1937 în revista Hotarul literar-cultural- artistic în luna
mai apare num rul festiv pentru comemorarea lui Moise Nicoar cu ocazia împlinirii
75 de ani de la moartea lui. În acest num r al revistei g sim dou scrieri, prima

semnat de Ascaniu Cri an cu titlul Moise Nicoar în ara Româneasc , a doua de
Cornelia Bodea intitulat Moise Nicoar Crîmpee de autobiografie. Autorii au

accentuat i au pus în lumin importana personalit ii lui Moise Nicoar .
În istoriografia româneasc abia în anul 1943 apare monumentala monografie

Moise Nicoar 1784–1861 i Rolul s u în lupta pentru emanciparea naional

145





religioas a românilor din Banat i Cri ana de Dr Cornelia C. Bodea. Monografia

cuprinde munc de cercetare de mai multe decenii s-a folosit de toate scrierile, i de
articolele ap rute pîn atunci în pres sau în volume. Marea majoritate a articolelor

ap rute în pres de obicei au fost scrise i publicate cu ocazia unor serb ri de
comemorare. Pe lîng aceste scrieri, articole de pres autoarea monografiei lui


Moise Nicoar s-a folosit i a cercetat i manuscrisele lui Nicoar , care au
reprezentat o valoare documentar – istoric pîn atunci în mare parte necercetate
dar depuse la Academia Român .
R sfoind monografiile judeului Arad, diferitele volume de istorie din ultimele
decenii m-a surprins faptul c nu am g sit nimic.Eram curioas ce s-a publicat
despre Moise Nicoar în ultimile decenii. Ceea ce am g sit sînt doar cîteva studii

ap rute ca de exemplu Muzeul de istorie al judeului Cara -Severin în anul 1994

editeaz volumul Frana i Banatul 1789–1815 în care apare Pamfletul lui Moise
Nicoar , impotriva lui Napoleaon cînd autorul în a 1809 a fost numit comisar pentru

formarea unui corp de voluntari români în comitatele Arad, Bichi , Cenad.
În Revista Bistriei al Muzeului Judeean Bistria N s ud editat în anul 2000
g sim un studiu semnalat de Cosmin-Lucian Seman cu titlul Moise Nicoar în
Basarabia 1839. Tema studiului este Jurnalul de c l torie al lui Moise Nicoar
p strat sub form de manuscris la Biblioteca Academiei Române num rînd 375 de
i conine pentru perioada februarie-martie 1839
file. Este o istorie interesant
însemn rile de c l torie ale acestui personaj istoric în Basarabia.
Jurnalul de c l torie începe cu dou file ce conin informaii pentru anul 1816.
Apoi manuscrisul continu 1818, prezentînd însemn rile zilnice f cute la Viena,
Giula, Arad Lugoj, Mehadia, c l toria prin Banat, La Belgrad, Oravia, Panciova,

Vîr e.
Pentru anul 1824 manuscrisul cuprinde filele 37–54 Se observ din jurnal absena
anilor 1820–1823 cînd Moise Nicoar datorit aciunilor întreprinse în slujba neamului
românesc, este închis de dou ori de c tre autorit ile imperiului habsburgic.Filele
54–66 cuprind însemn ri din 1825 luate în Gyula (Jula) Arad Pojon (Bratislava), iar
din 8 martie din Viena. În anul 1826 îl afl m pe Moise Nicoar în ara Româneasc ,
apoi în Moldova. Jurnalul se întrerupe pîn în anul 1839, cînd încep însemn rile în



Carantina Sculeni i în Basarabia. Tot în anul 1839 spre sfîr it Nicoar ajunge i la
Odesa anii 1840–49 îi petrece la Constantinopol.
Acest jurnal de c l torie al lui Moise Nicoar conine multe informaii referitoare

la istoria noastr , la istoria românilor din Bichi .
Dar trebuie s accentu m c cea mai vrednic eternizare a memoriei lui Moise
Nicoar îi revine Corneliei Bodea pentru c monografia intitulat Moise Nicoar

1784–1861 i Rolul s u în lupta pentru emanciparea naional religioas a românilor



din Banat i Cri ana în istoriografia român l-a a ezat în locul cuvenit.Toate
scrieierile, articolele ap rute în deceniile urm toare deci dup apariia monografiei se
refer la aceast munc incontestabil .
Bineîneles în acest cadru nu puteam s m angajez s dau o bibliografie total . A
încercat s scot în eviden doar cele mai importante scrieri, articole, unica



monografie, iar dup unele am reu it s fac i copii, a a c rezultatul cercet rii mele
s-a exteriorizat în mica expoziie dedicat memoriei marelui lupt tor Moise Nicoar ,

cu cuvintele lui Ascaniu Cri an, cu ajutorul c reia poate „vom s di în sufletul
generaiei de azi o scînteie m car din nepotolitul foc al iubirii de neam, care l-a
c l uzit pe Moise Nicoar în toate îndeletnicirile vieii sale de zbucium.”
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Trebuie s fim mîndri de faptul c i noi, românii din Ungaria de azi am contribuit

cu puin m car ca Moise Nicoar s devin cunoscut între noi, s fie a ezat la locul


cuvenit i în istoria acestor meleaguri i în istoriografia maghiar chiar dac nu cu


cele mai potrivite propoziii de recuno tin propuse i dorite de noi.

În anul 1995 Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria i-a ridicat i un bust în

Giula în parcul catedralei ortodoxe române din ora ul mare românesc, unde s-a
n scut.
Azi ne-am adunat s comemor m 140 de ani de la moartea lui Moise Nicoar întrun cadru festiv realizînd aceast mic expoziie care încearc s reprezinte cum

apare lupta, memoria lui în presa i istoriografia româneasc .
Pentru viitor scopul nostru, ar putea s devin neap rat introdurea personalit ilor

marcante în programele colare, iar unul între aceste personalit i ar fi Moise
Nicoar .
Elena Csobai
[Lumina 2001, p.6-8.]
Maria Berényi
140 de ani de la moartea lui Moise Nicoar





Mi carea cultural , social
i naional a românilor din Ungaria la începutul

secolului al XIX-lea, cunoa te în persoana lui Moise Nicoar pe unul dintre
reprezentanii ei de frunte.

Moise Nicoar s-a n scut în ora ul Giula, la 30 noiembrie 1784, în vreme ce, –

cum însu i noteaz – scularea Horii umpluse lumea cu fric i doar i cu n dejde.

Era fiul lui Petru Nicoar i Maria erban, amîndoi din familii de români nobili.1 El a

avut înc trei surori i doi frai.


Clasele elementare le-a terminat în ora ul natal.2 Î i continu studiile gimnaziale la


Oradea i Arad. Urmeaz apoi cursurile universitare, studiind dreptul la Pesta i
Pojon între 1802–1806, iar în 1807 merge la Viena în vederea examenului privat din

dreptul roman i statistic . Dup propria sa m rturisire era „primul român ortodox din
monarhie care termin studiile academice”. La Viena a mai înv at limba turc la
Institutul pentru limbile orientale, pentru a putea intra ca reprezentant diplomatic al
Imperiului în Turcia sau în Principatele Române.


R mas dezam git de e ecul de a nu putea intra în diplomaie i persecutat de
înalii funcionari austrieci, ca o compensaie, în 1808, i se ofer un post de funcionar

în cancelaria judeului Bichi . Dup 6 ani de absen se reîntoarce la Giula.
Monotonia activit ii de cancelarie îl obosea.
Din martie 1809, Imperiul habsburgic se g sea din nou în r zboi cu Napoleon.

Nicoar s-a înrolat ca voluntar în armat , primind gradul de locotenent de cavalerie i


i s-a încredinat formarea legiunii voluntarilor români din comitatele Bichi , Arad i
Cenad. A r mas activ pîn la pacea de Schönbrun (14 oct. 1809).
Încercînd f r succes, s intre în armata regulat a imperiului, în 1810 trece în
ara Româneasc , dup o c l torie la Pesta, la prietenul s u Petru Maior la



Oradea, Cluj, Turda, Bra ov, iar de aici la Bucure ti. La Bucure ti r mîne între

decembrie 1810 – august 1814. În 1813 e profesor de limbile latin i german la
coala lui Caragea Vod , noul Domn al rii Româneti (1812–1818). În timp ce

ciuma cumplit bîntuia în capitala  rii, profesorii de la coal au fost nevoii s se
retrag la M n stirea M rgineni. În 14 februarie 1814 îl viziteaz Nicolae V c rescu.

Cu el a plecat la Tîrgovi te unde a fost g zduit de Iancu V c rescu cu care se

147





împrietenise la Viena.3 Între timp, Nicoar i-a pierdut funcia de profesor. Totu i prin

activitatea didactic de la Bucure ti, el este un predecesor al lui Gheorghe Laz r. Din


Bucure ti – dup ce se renun la serviciile lui – pleac la Constantinopol i apoi la
Viena. Aici din nou a vrut s se înroleze în armat , dar la 18 iunie 1815 Napoleon a
fost învins la Waterloo.

S-a reîntors acas la Giula, i din 1815 Moise Nicoar s-a impus în fruntea aciunii
pentru episcop român la Arad. „Lupta purtat de Moise Nicoar pentru episcop
român nu trebuie interpretat în mod îngust, limitat – ca lupt de natur bisericeasc ,

un moment din istoria bisericii române ti ortodoxe. Moise Nicoar a luptat pentru
episcop român la Arad deoarece în vremea aceea acest ierarh bisericesc era singura
autoritate recunoscut de oficialit ile statului habsburgic. Numai el, în vremurile
i obin unele drepturi naionale.”4 Nicoar a înt rit
acelea, ar fi putut s cear
colaborarea cu profesorii Preparandiei din Arad, accentuînd caracterul laic al


mi c rii. Obiectivele programatice ale mi c rii se l rgesc, ad ugînd dezideratului

separ rii ierarhice problema colar , situaia Preparandiei, a directoratelor, fondul
colar, limba de predare în coli .a. Aciunea românilor de aici îi extinde leg turile


cu cercurile române ti din Buda, Pesta i Viena, antrenînd într-o form sau alta

frunta i ai românilor din imperiu: Petru Maior, Aron Budai, Gheorghe Laz r etc. Petru
Maior îi scria entuziasmat lui Nicoar : „Frate! Românii de pe acolo, cum v d bine,

sînt invitai pentru episcopia din Arad… i c ver unii ver neunii toi români, frai
împreun ”.5
La moartea lui Pavel Avacumovici (episcopul sîrb), în frunte cu Dimitrie ichindeal


ar denii alc tuiesc o petiie c tre împ rat, împuternicind ase delegai – trei preoi i


trei mireni între care i M. Nicoar – pentru a o prezenta i susine la Curtea

imperial de la Viena. În fine, în capitala Austriei au ajuns doi deputai i apoi a
r mas singur Nicoar care a dus timp de un deceniu lupta pentru episcop român la
Arad. La început el a fost împuternicit printr-o larg adeziune a clerului, a



intelectualit ii laice, a micii nobilimi, a or enimii i a comunit ilor rurale române ti
din p rile ar dene.


M. Nicoar a alc tuit i prezentat împ ratului numeroase memorii i petiii cu

semn turile populaiei, ale clerului i intelectualit ii ar dene care reflect situaia

naional , bisericeasc i cultural a românilor de pe aceste meleaguri. Cheltuielile
pentru deplas rile la Viena au fost suportate din subveniile realizate prin colecte de
c tre preoi sau prin donaii individuale. A luptat cu mari greut i materiale mai ales

dup 12 august 1817, cînd un ordin sosit de la Viena i adresat tuturor parohiilor din


Banat i Cri ana le-a pus în vedere s împiedice orice strîngere de bani pentru M.
Nicoar . Învinuirile ce i se aduc urm resc s -l discrediteze. Autorit ile din comitatul
Aradului r spîndeau zvonul c ar cheltui banii adunai în scopuri personale.6 În urma

unor ma inaii, el a fost tr dat de aceia care l-au împuternicit.
P r sit de toi, la 19 aprilie 1818, se reîntoarce la Giula, dar aici, toi îl privesc cu
i-l ocolesc R mas singur ( ichindeal murise în 1818), p r sit de fotii s i
fric

sprijinitori, în elat în „dreptatea” împ ratului nemaiputînd suporta persecuiile
îndreptate împotriv -i, M. Nicoar , în 15 august 1819 a înaintat curii un memoriu
cerînd plecarea în alt ar .
În p rile Aradului, în jurul anului 1820 autorit ile sînt alarmante de posibilitatea

amestecului lui M. Nicoar în fr mînt rile  r ne ti care iau o tot mai mare amploare.
Paul Almássy calific lupta de emancipare naional a românilor drept o aciune

insurecional a lui M. Nicoar i-l caracteriza astfel: „Acest Moise Nicoar face parte
dintre acei oameni care pe lîng tot caracterul s u bun este st pînit de un zel fanatic

de a elibera poporul valahic luptînd împotriva asupritorilor, u or poate s se întîmple
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ca prin noi tulbur ri s îndr zneasc s treac dincolo de limite, mai ales c aceasta


se întîmpl cu toat puterea.” Nobilimea i administraia comitatens i central era

preocupat ca mi carea s nu treac „dincolo de limite”, adic s nu se transforme
într-o aciune revoluionar de cucerire a drepturilor politice. În acest sens acioneaz
consiliul locotenenial ungar care comunic consistoriului ar dean c împ ratul a
poruncit „ca pomenitul Moise Nicoar la toat mai înainte s se opreasc ”.7


În urma unui incident petrecut în Arad, Nicoar a fost întemniat la Arad i Giula, i
declarat nebun. A stat în închisoare din octombrie 1819 pîn la începutul anului
1821. Dup eliberarea sa în 1821, Nicoar redacteaz un nou recurs prev zut cu

anexe în care î i exprim din nou dorina de a p r si Monarhia. În mai 1824, din

ordinul lui Putnic, din nou e arestat i este aruncat în închisoare pîn în luna


noiembrie a aceluia i acelui an. De data aceasta, b trînul s u tat , Petru Nicoar i
preotul Teodor erban din icl u au plecat la Viena s cear împ ratului eliberarea
lui, care i s-a acordat în noiembrie 1824. Moise Nicoar din nou a luat drumul spre

Viena, la sfîr itul lunii februarie 1825 s cear îng duina de la împ rat s emigreze
din ar . În 25 martie 1825, îmbr cat în piei de oaie a intrat în cabinetul imperial, dar i
s-a refuzat intrarea în aceast inut . Oferindu-i-se haine, Moise Nicoar le refuz
spunînd: „Eu n-am venit aici ca s cer graie, iertarea sau pomana de la împ ratul
nostru ci s plec din statele sale, unde fiecare col este pentru mine imaginea


infernului i a celei mai crude nedrept i. Mizeria mea r ne te privirea sa dar el nu

trebuie s ro easc v zîndu-m în aceste straie în care m-a adus nedreptatea lipsit

de umanitate; eu nu ro esc de asta. Spunei-i c lozinca sa scris pe porile Vienei
(Justitia, regnorum fundamentum) este cea mai insult toare ironie f cut justiiei.” La

29 aprilie 1825 a primit pa aportul.
Înapoiat la Arad, în 15 august 1825, a prezentat în faa a 80 de delegai
documentele activit ii sale în aceast lupt . Comisia comitatului Arad, îns rcinat cu

cazul lui M. Nicoar cere s se in o nou edin , în care acesta s prezinte o dare
de seam financiar asupra cheltuielilor efectuate pe întreaga durat a activit ii

sale. Cei 80 de delegai s-au opus, manifestîndu- i încrederea fa de tot ceea ce a

f cut corifeul lor. În 8 septembrie, Nicoar î i pred manuscrisele lui Grigore



C linescu i p r se te pentru totdeauna locurile natale, îndreptîndu-se prin Or ova
spre ara Româneasc .
Ulterior putem spune, lupta sa nu a fost zadarnic , fiindc lui Moise Nicoar i se

poate mulumi c în 1822 s-a înfiinat Teologia româneasc din Arad, i în 1829 s-a
ales în fine episcopul român în persoana lui Nestor Ioanovici. În istoria naionalbisericeasc , Moise Nicoar e considerat ca un precursor al mitropolitului Andrei
aguna.

Expatrierea lui Nicoar a fost un pas dureros pentru ai s i, dar i pentru el,
bineîneles. În acele timpuri, printre românii din Ungaria circula o balad cu urm torul
text:
Merge merge
Cine merge
Merge Nicoar Moisie
C-o sc pat de la robie
De lanuri împov rate
Asuprit f r dreptate.
Deputat Românilor
Se ias din sînul lor
Pre carele s -l jeleasc
Toat limba româneasc
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Împ r tesc pas s -i cear
S scape din a lui ar .
S scape din necazuri mari
Pornite de la dumani.
Pentru neamul s u iubit
La temni osîndit
Patru ani i jum tate
Pentru vorbe de dreptate
Lui Christos asem nare
La robi la-nchisoare.
Christos pentru lumea toat
P timi moarte i groap ;
Nicoar pentru Români
Primi fiere i la mîni
Prietenii lui l-au l sat
i credina -au c lcat.
Nicoar fie l udat
De românii din Banat
Cît Românii vor tr i
Numele i-or pomeni.8



Moise Nicoar însu i, tot în versuri, î i descrie durerile i suferinele tr ite în timpul
luptei pentru cauza naional-bisericeasc a românilor din Ungaria:
Am avut eu mai nainte
Ca i nite flori
Cari m iubeau fierbinte:
Frai, p rini, surori.
Eu în toate locurile
Mult r nit eram:
Unde i cu lucrurile
Cinste-mi  ineam.
Fui de frunte în a mele
Fapte i cuvinte;
În a mele cheicele
Slobod mai nainte.
Acum triste turturele
Pe cheile mele
Umbl numai singurele
Eu oprit de ele
Deputat Românilor
Cîndva eu am fost;
S ar t nebunilor
Ce r u le-am f cut?
S tie mielitatea
Lor i Împ ratu,
C pe mine nici un frate
Nu m-a ap ratu
C amar zilelor mele,
În tot clerul nost,
Înel ciuni numai grele,
Credina n-au fost.
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Pîn ce eram v zut,
Cinstea-mu tot cretea:
Hula, dac am c zut,
Nu se mai oprea.
Multe feluri am fost ales,
Eu din tinerea
În tineree alese
Deci s-or uscat toate.
Num ram în vis eu numai
Prieteni cîi eram?
Visurile c trecur ,
Toi m am gir .
Singura statornicie!
tie sfîntul soare:
M car c e vrednicie,
M-am pus în prinsoare.
C am fost tot cu credin
Neamului cu lanuri
De fer, sufer în temni
Groaznice necazuri!
Pentru cei ce iubiam foarte[
S rabd gonire,
Foame acum pîn la moarte,
Bun nu am pe nime!
Acum v rs lacrimi de vale,
Neavînd în ear
Scut; numai suspin i jale,
Voiu s ies afar !
Cîi sunt, toi se veselesc,
Eu vre-o zi de var
Nu mai am nu mai jelesc
Într-aceast ar !
Doamne, din aceast ar ,
Rogu-te m auzi,
i m scoate din ocar
D -mi un c l uz!
C l uz  i-mi fii lumin ,
Noaptea pe r coare!
Ar tîndu-mi cale lin ,
Nainte de soare.
S m treac de p rini
Peste m ri departe,
Peste munii neînflori i
Ca pe Bonaparte!
S m treac de surori
Peste-nalte dealuri
Înfrumuseate cu flori
Mai de multe feluri.
De frai! Unde nici albina
De aci nu este!

151

Mai mult veste s nu-mi vin
Unde de poveste.9
Noua sa patrie îi era cunoscut lui Nicoar înc din timpurile cînd ocupase catedra



de latin i german la coala domneasc din Bucure ti, în anul 1810. Dup 1825 ii Moldova, la Constantinopol, Odesa i
a petrecut viaa în ara Româneasc
Petersburg.

Sosit în Bucure ti, Nicoar a urm rit s difuzeze în noul s u spaiu de activitate
ideile reformatoare pentru care luptase. În 19 octombrie 1825 a adresat un memoriu
principelui Grigore Ghica, prin care propunea reorganizarea catedrei de limba latin


la „ colile cele mari din Bucure ti” cerînd ca „încît nu ar fi o pricin împiedic toare”

împotriva lui, s fie numit profesor pentru predarea latinei. Cererea i se respinge, i în


anul urm tor c l tore te la Ia i, unde asemenea e respins de c tre principele Ioan
Sturdza.

În Principate, Moise Nicoar ni se înf i eaz ca un înfl c rat apostol al culturii

naionale i un neostenit propagator al ideilor reformatoare. Era un om cu o cultur



vast , profund , inspirat din scrierile enciclopedi tilor din Frana, însu indu- i ideile


lor occidentale. Nu a fost greu s se conving , soarta frailor s i „a a zi i liberi” se

deosebe te atît de puin de soarta celor „ce zac în robii streine”. Neîneles de ai s i,

î i caut fericirea la Constantinopol, unde, în lipsa unei slujbe în diplomaie, prezint
o petiie Sultanului. În aceast cerere îl roag pe Sultan s îi fac un loc în armata


turceasc , la cavalerie, potrivit caracterului i aptitudinilor, accentuînd c vorbe te


mai multe limbi i cunoa te limba turc . Refuzat, dup cîiva ani, în 1833 se

reîntoarce în Principate, unde e numit revizor al colilor din principatul Valahiei, sub

numele de Nicorescu. (Chiar i în scrisorile adresate familiei, în aceast perioad ,

semneaz Nicorescu.)10 În 1835 i-a pierdut postul.



P r sind Bucure tiul, în 1838, îl g sim iar i în Ia i, unde la 2 decembrie al

aceluia i an termin traducerea memorandului politic al românilor din Transilvania,
de la 1791, Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae. „Dac în ipostatul de
r spînditor al culturii naionale Moise Nicoar r mîne în urma lui Gheorghe Laz r, în

schimb ca susin tor convins al cauzei române ti în faa lumei, el ne apare ca un

inovator de drumuri. Era convingerea lui c f r de sprijinul i bun voina marilor
puteri soarta poporului român, cu greu se va putea schimba. De aci n zuina lui de-a

intra în diplomaie, de aci seria nesfâr it de memorii prezentate cu diferite prilejuri
oamenilor mari ai acelor timpuri în care pledeaz cu toat însufleirea pentru cauza
sfînt a Românilor de pretutindeni”11


În 1839 Nicoar a plecat în Rusia r mînînd mai mult timp la Chi in u i Odesa, în


tov r ia lui Alexandru Sturdza i Costache Negri. Tot aici are strînse leg turi cu
Voronzov, guvernatorul Basarabiei care îi ofer catedra de limba român de la
facultatea din Petersburg. Din Odesa, Nicoar a plecat la Constantinopol în 26 mai
1840, ajutorat cu bani de Alexandru Sturdza. Aici a stat 10 ani neîntrerupi, pîn în
1850, a continuat activitatea de informare a str in t ii despre situaia românilor. S-a

str duit ca str inii s cunoasc poporul român, cauzele sale naionale, cultura i
literatura român . Cînd Timoni, ministrul Austriei la Constantinopol îi cerea cîteva

deslu iri asupra poeziei lui Asachi, în vederea tip ririi unei lucr ri intitulat Critica  i

literatura unor limbi, M. Nicoar dîndu- i seama de importana acestei lucr ri nu se

m rgine te numai la Asachi, ci îl pune în curent pe ministrul Austriei cu scrierile


V c re tilor cu versurile lui Cîrlova, Aristia, Alecsandri i Pogor.12


Moise Nicoar se înapoiaz la Bucure ti în 1850. Aici î i aranjeaz manuscrisele –
acum acestea se g sesc în Biblioteca Academiei Române –, care pot fi clasificate în
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urm toarele categorii: 1. Studii scrise în timpul studeniei; 2. Acte i documente

privitoare la lupta românilor pentru episcop român; 3. Studii literare i istorice; 4.


Memorii i corespondene politice; 5. Jurnal de c l torie; 6. Poezii originale i
traduceri din literatura universal ; 7. Încerc ri de gramatici, lexicoane, dicionare.

Nicoar a fost un spirit universal care poseda o întins cultur istoric literar i
filozofic . Din nefericire, preocup rile sale filologice nu au fost cristalizate în studii, ci

numai sub form de observaii. Poeziile sale scrise în tineree, au izul colindelor i

cîntecelor de jale i desp rire, nota elegiac fiind dominant . Al turi de literatura

virtuilor umane apar temele naturii i dragostei. Cele mai multe poezii au o tematic
istoric glorificîndu-i pe români ca naiune. În cele mai multe cazuri limbajul poetic
este facil, nedifereniat de cel practic.
Fiindc activitatea poetic a lui Nicoar înc nu este studiat , aici prezent m doar
dou creaii, în vederea definirii unei imagini despre stilul în care a scris. Bineîneles,
i el îi are locul în panteonul scriitorilor români din Ungaria secolului al XIX-lea.
Urare de Anul Nou 1803 – pentru sora i cumnatul s u
Un şogor şi frate
Trimitu-v carte,
Din str ina ar
Prolica Nicoar
Anume Moisie
Care din pruncie
De voi m-am dep rtat
Cu streinii mi-am dedat
Cari  i amu înc
Inima-mi m nînc
Nu cercai cum tr iesc
Pe voi cum v doresc
C de-ai putea spune
Pe cum s-ar cuvine
i a scrie toate
În aceast carte
Inima v-iar plânge
Curând nu ai stânge
C voi tiu c -mi credei
M car nu m vedei
Dar cari m v d,
Aceia nu m cred.
Cu cât durere
i de cât jele
ufletu meu e plin
De neamul cel str in,
C numai odat
Cu voi laolalt
S m mai întâlnesc
i cu voi s vorbesc
Cred oiu întineri
Inima-mi va înflori
Când la voi moi uita
i eu voi s ruta
C d când m-am desp rit
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De acas am venit
Ochii mei l crima
Iar inima striga:
“Nenoroc! Nenoroc!”
Pentru voi ard în foc
Suspin  i plânge
Nici n-o puteam stinge
C eu nu v-am putut
Ca s v fiu v zut
De-un an mergând pe doi
Nici pe unu dintre voi.
Cu inim bun
În loc de cunun
rog s le luai
/: i s v bucurai:/
ceste cuvinte
Cu cuget fierbinte.
omnul cel iubitor
Fie-v într-ajutor
a s v vieui i
Muli ani  i s tr i i
nul nou s ajungei
i ca s -l petrecei,
oi cu voe bun
Bine dimpreun
ste scriindu-le
Vou trimeându-le
mân mai aplecat
Frate înstr inat.13
DespărŃire
Pojon 1806 August
Ast var mai pe urm
În care-mi iau ziua bun
Tremurul cu oase-mi se-preun ;
Fericit , noapte bun .
Inima-mi de drag aprins
Strig , plânge, se jelete
Iar de durori mari învins
Se usc , se vetejete.
Am git i r nit
Pentru a sa floricea
În putere sl b nit
Gr ete c tre ea aa:
Oh amar, amar, amar
Ce ast clipit -ntristat
Nejelnic ca un t tar
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Nedesparte de olalt .
De o fiic , fiica mea
Care-n lume o am avut
Afar de ea pe nimenea
Dintre câi am cunoscut.
De când în lume am tr it
Pentru frai, surori, p rini
Niciodat n-am, jelit
Ca tine, ca tine nici cei iubi i.
Oh! Leli , lelioar -mi
Mândr , mândrulia mea
Când te v d în br ioare-mi
Viaa nu schim cu nimenea.
Ast Lilie ce-amu-i dau,
Inima mea s însemneze
Iar lurbanu su care stau,
Pe tine te încredineze.
C o pic tur de sânge
Vânele pân mi-a umbla
Inima mea tot va plânge
Pe tine pân te-oi afla.
A m uita de via
Nu-i lucru mare de-un fecior
Dar c nu de a ta fa
Pe sfânt soare ie m jor.14



Moise Nicoar , neîneles de epoca sa, a avut o b trînee chinuit . Spre sfîr itul
vieii a orbit, fiind nevoit s tr iasc din mila necunoscuilor. Acest om, care s-a

sacrificat pentru interesele mari ale neamului s u, adeseori, nu avea unde s - i


odihneasc capul i cu ce s - i astîmpere foamea. „Joi, Cr ciunul – scris în ziarul

s u la 25 decembrie 1841 – numai la liturgia sârbeasc , apoi toat ziua acas i
prânzâi seara fasolea ce o fersesem alalt ieri.” În dialogul avut la Constantinopol în
i-a autocaracterizat viaa
1845 cu pictorul italian Pietro Magniponte, M. Nicoar
spunînd: „Viaa mea a fost o necontenit lupt pentru neamul meu. Român n scut


din tat i mam numele acesta mi-a fost pururea sfânt i ochii mei au fost pururea
aintii asupta vechilor Romani de la care ne tragem. Am socotit c dac omenirei

întregi nu-i pot fi de folos, încalte s m silesc biet neamului meu. Aceasta a i fost

enorocirea mea i pricina st rii în care m aflu. Am cetit, am cugetat, am
experimentat, toate au privit la numele de român, toate au ântit cum s-ar putea veni

mai bine în ajutorul neamului românesc. N scut i cresut în religiunea r s ritului,

întru aceasta sunt i pururea voi r mânea cu statornicie.”15

Nicoar a decedat la 10 octombrie 1861 la Bucure ti, în mare mizerie, fiind

înmormîntat în c ma a lui Golescu la M n stirea Mihai Vod . Acad. Cornelia Bodea,
în studiul s u din 1994 scrie: „dar locul s u de veci, locul unde anume i-ar fi
mormântul, abia mai târziu am putut presupune cu mai mult încredere c s-ar afla în
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„cimiteriul de la (biserica) Mavrogheni” , i nu la Mihai Vod …”16 Noi am aflat un
necrolog în revista Concordia, ap rut la Pesta, pe care îl public m în întregime:
„Bucureti 30 decembrie 1864

Despre un eveniment trist am s v încuno tiniez. – Era un b rbat cu preferin
distins între Români, mai ales între Românii Banato-Ungureni, numele lui Moise

Nicoar (aici Nicorescu) din Giula, com. Aradului ale c ruia mari merite i sacrifice,

cele f cu pentru dulcea sa naiune, sunt p-acolo înc cunoscute, i la muli înc în
proasp ta memorie, care aici nu se pot atinge numai cu cîteva cuvinte, c ci viaa lui
e plin de fapte glorioase, care din toate p rile adunate la un loc, biografia lui va fi
una din cele mai frumoase ale celebrilor b rbai români.
Acest venerabil b rbat Moise Nicoar (Nicorescu) în urma totalei sale emigr ri din
monarhia austriac , dup multele-i c l torii prin România, Moldavia, Basarabia,


Rusia, prin Odessa la Constantinopol, d-aici iar i la Bucure ti unde fatîgatu de fapte


m ree i virtui (dar numai naionale române) i de zile lungi (aproape 80 de ani, cei
mai muli plini de am r ciune) în 10 Oct. 1861, adormi în domnul, fiind înmormîntat în
cimitirul public, afar la Mavrogone. (Subl. Noastr – M. B.)
 
Subscrisul, cu D. Laurianu, contele D. Rosetti, fraii Gole ti i ali amici, l-am


condus i l-am a ezat în p mînt: etern -i fie memoria!
Puinele lucruri ce a avut r posatul, au r mas la D.Alecu Golescu. – Eu despre

încetarea din via a acestui confrate i martir al românilor am scris unor amici de

dincolo, dar n-am v zut nici o comemoraiune prin foile publice despre dînsul i

zelosul român Moise Nicoar , care pe sine i toat viaa sa, de pe p mînt, cu cea

mai mare abnegaiune o consacr bucuros, numai ca iubitei sale naiuni i biserecei

(ambe atît de asuprite) s le poat cî tiga ceva drepturi, acest martir român, zic, n-ar



merita ca faptele lui cele pline de laud , s se dee uit rii a a de u or; ar fi ru ine
pentru noi, ca pentru acelea s le remuner m astfel c -ce rom. greco orientali din

Ungaria i Banat îi sunt lui Moise Nicoar muli datori!
N fanu Balasiescu Profan”17
Moise Nicoar n-a fost îneles de contemporanii s i. Calvarul s u purtat în lupta

pentru episcop român la Arad nu s-a sfîr it deodat cu trecerea graniei spre


Principate. Un alt calvar îl a tepta acolo, lovindu-se de nep sarea i neînelegerea



oamenilor. Precum i-a fost viaa, a a i-a fost i sfîr itul. Chinuit de spectrul celei mai
 în care s fie
cumplite mizerii, el moare uitat de lume, neavînd m car c ma
înmormîntat.
Cu timpul, în amintirea românilor din aceste inuturi, Moise Nicoar a devenit o
figur legendar , un mare erou. El a intrat în legende versificate ca lupt tor pentru


dreptate social i naional . La sfîr itul acestui studiu, facem cunoscut poezia scris
de Nicu Stej rel , care a fost prezentat la adunarea general a Reuniunii
Înv  torilor, organizat la Giula, în anul 1905.
Geniul lui Moise Nicoar
c tr oraul Giula
(Cu ocaziunea adun rii generale a
reuniunii înv  torilor români de la
coalele confes. Ort. Rom. din protopop.
ar dene I–VII. inut în Giula la
23–24 iulie 1905).
ie, Doamne-i dau m rire,
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Prea puternic Dumnezeu,
Care-ai scos cu-nsufleire
Din lupte poporul meu!
Prin furtune, prin r zboaie,
Prin amar i prin n caz
Trecutu-l-ai; i azi lumii
Datu-l-ai ca neam viteaz.
Cine lupt lupt dreapt
De i-nvins e, ori zdrobit
Azi sau mâne, dar poimâne
Tot va fi s rb torit.
C ci dreptatea e dreptate
i în cer i pe p mînt
i de-i spargi tu ast zi capul:
Mâne ea te-arunc -n vânt!
Am luptat i eu în via ,
Am ajuns i-ntemniat;
Am dat pept cu nedreptatea,
Dar de neam nu m-am l sat.
Nu, c ci omul f r cump t
Care-i uit neamul s u,
Judecat-e i de lume
i de bunul Dumnezeu!Am murit în dep rtare
De c minul str moesc,
Dar ultima mea oftare
A fost ca s te g sesc:
Giulă, mare i măreaŃă
Ora vrednic de iubit,
Unde eu atâtea zile
Am tr it prea fericit!
Unde pentru-ntâia oar
Soarele m-a desmerdat
i m icua mea iubit
Cu cânt ri m-a leg nat!
O, tu Giul dr g la ,
Cuibul meu cel mult iubit,
De-am fost n c jit vr-odat
Azi m sim prea fericit:
C te v z în serb toare,
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Azi eti beat de amor,
C-ai primit în sînu-i dulce
Ceta-nv  torilor!
Adev r e..- Fapt-aceasta?
Ori e vis înel tor?
Ai putut voi pân-acuma
S-ar tai atâta spor?
Sau c eu din în lime
Nu mai v d pân la voi? Ba-eu v d, c nori i cea
S desfac… griji  i nevoi,
Fug din cale; i eu v d:
Hora voastr încheiat
Sufletu-v în lat,
Cum n-a fost el nici odat ,
Pe p mânt cât eu am stat!
Pentru-atâta înfr ire
Zice-v sufletul meu,
Zice-v cu fericire:
Nainte! Cu Dumnezeu!

NOTE
1. Familia Nicoar a obinut diploma de nobilitare în anul 1627 de la împ ratul

Ferdinand al II-lea. Str mo ul lui Moise Nicoar , cel ce obinuse nobilitatea, se
chema tefan Nicoar ( Nyikora).


2. “Când a venit vremea s mearg la coal româneasc , înv  torul “sârb” tia c

e b iatul lui Petru Nicoar i fiindc era prea mic, nu-l chinuia cu înv  tura, ci-l


l sa s “doarm ” cu ceasurile. S-au schimbat îns dasc lii sârbi i au mai venit i
români, cum a fost unul Melentie din Lipova. ”Acesta era om cu idei sau cu

judecat p trunz toare i cu politee, dar înfocat”. S-a apucat la munc cu
colarii i i-a înv at ceaslovul, psaltirea i cânt rile bisericeti în românete, de


unde pân atunci tiau numai “Doamne milue te”. S tot fi avut 7-8 ani, când

deveni cel mai devotat ajutor al dasc lului la condus corul în biseric , c ci avea i

“glasul mai bun”, i era “socotit întie la înv  tur ”. i cât de frig ar fi fost iarna, c 
i degerau i picioarele pân la lacrimi, nu dezerta de la postul de încredere. Se

n scuse de pe atunci în el spiritul jertfirei de sine pentru ducerea la bun sfâr it al

lucrului început. i rezultatele au fost îmbucur toare, c ci – î i aducea aminte M.
Nicoar în notele sale autobiografice de mai târziu – cum prin el “a introdus
(dasc lul Melentie) cântarea rumâneasc în biseric ”. Lacrimi de bucurie vor fi
ap rut în ochii mamei la primul triumf al feciorului ei; iar bunica “draga m icu ”

de câte ori se ruga de nepot s citeasc din psaltire sau s -i cânte române te; ea

rostea rug ciunile în sârbe te, f r s cunoasc o vorb sârbeasc , “precum
 


nime în tot ora ul i chiar în împrejurimi”. A a apucase din tinereele ei i nimeni
nu o mai înv ase altfel.
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“Cam pe la 9-10 ani” a intrat la coala ungureasc . Jocurile naive ale primei
copil rii muriser . Era acum unicul Român care mergea între str ini la înv  tur .


coala era departe, în cartierul unguresc al ora ului, i fizionomiile ce le întâlnea în


drum nu mai erau ale Românilor. Du m nia i se n tea pe nesimite în suflet.


Trebuia s le arate cine era i ce putea un Român, fie el i singur între atâia str ini.


Îndr zneala i sprinteneala nu-i lipseau. “În lupte copil re ti, în fug , în jocuri, în

s rituri” era neîntrecut; “în asvârlit nici atât”… i camarazii “nu sc pau nesc rm nai

cât i p rinii lor se plângeau des c tre tata”.
Mai departe, tot mai departe îl îndemna dorul de înv  tur . La Oradea erau
coli latineti. Acolo se înv a mai mult decât tia el. i acolo va merge i va învinge.

Dep rtarea lui în “str inie” r nea îns adânc sufletul t cut i pl pând al mamei sale.



Cât n-ar fi dat s -l aib ve nic lâng ea – i totu i dorina de a-l vedea “om mare” o


domina. Î i simea puterile prematur istovite, i c uta acum ca ultimele sfaturi c tre
cel mai iubit dintre copii s i le dea de c l uz pentru tot restul cât ar fi desp rii…
“C ci ea va veghea în secret cum va fi purtarea la înv  tur .” Erau ultimele pâlpâiri
ale unei lumân ri care se stingea v zând cu ochii. Pe faa-i “b lan ” ap ruser

simptome pe cari le tr da albeaa i transparena pielii. R m sese stabilit ca Moise


s fie dus la coal în Dumineca Tomii, pentruca ou le ro ii s le poat ciocni înc în

casa p rinteasc . Prim vara îns nu era tot atât de îng duitoare. Ea î i reclama


tributul de viei i trimisese cosa ul în c utare.


A a s-a oprit moartea în casa Nicore tilor în Sâmb ta floriilor, desl nuind la

plecare tragedia unui so r mas v duv în floarea vârstei de 35 ani i a patru copii
orfani.
Era prima durere! Cumplit !
S tot fi avut 11-12 ani.
Pentru un copil cu sensibilitatea atât de pronunat ca aceea a lui Moise
Nicoar , încercarea fusese prea crud . Locul mamei nu-l mai putea ocupa nimeni în

sufletul s u. Îi murise norocul, îi murise apa vie care i-ar fi dat puteri uria e s

înfrâng r ul. Amintirea acestor momente din viaa sa îi va stoarce lacr mi i la 62 de

ani când le a ternea pe hârtie. În 1836, când evoca trecutul, scria: “Fie iertate aceste

puine inimii ceeace i acum cu dor le simt în vârst de 62 ani”.
(Cornelia Bodea , Moise Nicoar (1784-1861) i rolul s u în lupta pentru
emanciparea naional-religioas a românilor din Banat  i Criana, Arad, 1943, p.1516.)
3. C.Bodea, ibidem., p.37.
4. Aradul. Permanen în istoria patriei, Arad, 1978, p.206.


5. Nicolae Boc an, Contribuii la istoria luminismului românesc, Timi oara, 1986,
p.333.

6. “În vremea umbl rii i r mînerii lui Moise Nicoar la Viena, dânsul se angajase la


mari datorii b ne ti. Între cei ce-l finanau trebue s -l a ez m la prim loc pe tat l


s u, Petru Nicoar . Dar mai erau i alii(…). Însu i M.Nicoar în jalba sa din 15

Au. 1819 c tr împ ratul ne arat cu numele i sumele împrumutate, pe cei ce-l


împrumutaser la Viena, pân la suma de 13.383 fl. Între ace tia era i S. Vulcan

cu 2.100 fl.; apoi Petru Nicoar cu 2.000 fl.; cheltuielile celor trimi i la Viena 2.400
fl.; apoi o “deputaie” la Sinod 500 fl, un împrumut de 2.000 fl. de la comunitatea
evang.-luteran din Szarvas; contribuii de la arhimandriii români Nestor Ioanovici


de la m-rea Be enovo i Isaia Mihailovici de la Bezdin; protopopul Gh. Chirilovici



din Gal a 1.000 fl., protopopul Teodor Popovici de la Chi ineu 1.405 fl. . a. între

cari i 743 fl. bani ai lui Moise Nicoar . (…)
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Tat l lui Moise Nicoar a mers atât de departe în jertfele pentru sprijinirea

aciunii fiului s u, încât nu numai a jertfit de la sine, ci s-a b gat i în datorii pentru

cauz . A a s-a f cut cu împrumutul din Szarvas, pentru care i s-a f cut proces de

desp gubire i i-a fost primejduit averea, prin procedur sumar f r judecat în
toat forma. De aceea – concomitent cu procesul început la Comitatul Aradului

pentru asigurarea de la “naiune” a datoriilor f cute pentru ea la Viena, - decurgea i


procesul împotriva lui Petru Nicoar care ca nobil, se j lbe te i el la îp ratul
cerându-i ocrotire: ca datoriile în chestia scaunului de episcop românesc s fie
încasate de la “naiune”, iar lui s nu i se fac mizerie cu execuie f r judecat . Dar

autorit ile, fire te r mâneau nep s toare, judecata mai întîrzia; datoriile deveneau

tot mai presante i situaia tot mai insuportabil .
Astfel, Moise Nicoar ajunse, cât îl privea, la hot rârea s se expatrieze. (…)

Familia Nicoar i dup asta r mâne tot încurcat în acele datorii. i fiindc nu

fusese satisf cut s-a adresat, la 1878 i episcopiei Aradului, pentru rebonificarea

cheltuielilor sale. Dar i de ast dat , în zadar…”

(Gh. Ciuhandu, Un “nobil” român – Moise Nicoar , În: Omagiu lui Ioan Lupa . La

împlinirea vârstei de 60 de ani August 1940, Bucure ti, 1943, p.160-163.)
7. Vasile Popeang , Un secol de activitate colar româneasc în p rile Aradului
1721-1821, Arad 1974, p.69.
8. Dreptatea, 1894, Nr.221.
9. Tribuna Poporului, 1897, Nr.126.
(Aceast poezie, prima dat , a fost publicat în revista Familia din 1872 de
înv  torul Ioan Iovia din Banat.)
10. Melentie Nica, Moise Nicoar (1784-1861), În: “Mitropolia Banatului”, 1985, Nr.34, p.179.

11. Ascaniu Cri an, Moise Nicoar în ara Româneasc , În: “Hotarul”, 1937, Nr.7.
p.195.
12. Ibidem., p.196.
13. C.Bodea , ibidem.,p.134.
14. Ibidem., p.137.

15. A. Cri an, ibidem., p.196.
16. Acad.Cornelia Bodea, Moise Nicoar , 1784-1861, În:”Simpozion”, Giula, 1995,
p.7.
17. Concordia, 1865, Nr.4., 14/26 ianuarie.
[Lumina 2001, p.9-16.]

Mai boga i prin “Tezaur românesc”




În anul 1996 s-a realizat prima oar concursul pentru elevii colilor române ti din
Ungaria care a fost iniiat de dou instituii: uniunea Cultural a Românilor din

Ungaria i Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria. Concursul a fost denumit


“Tezaur românesc” i a avut ca scop formarea i p strarea sentimentului de identiate
 

româneasc . Scopurile iniiativei au r mas acelea i i în cursul anilor desf urarea

programului i-a p strat forma iniial .
În anul acesta concursul elevilor români din Ungaria a ajuns la ediia a patra.

Întîlnirea a avut loc la sediul Uniunii, în ziua de 5 octombrie. Accentul a c zut i acum


pe tradiiile i obiceiurile române ti. Micii concureni, elevi din clasele 5-8 au sosit din


patru localit i, din patru coli generale: Aletea, Chitighaz, Giula i Micherechi.
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Programul a fost moderat de Florica Sant u, directoarea colii Generale române ti

din Chitighaz. Primul pas a fost prezentarea juriului, care a adus la sfîr it deciziile



grele asupra echipei cî tigoare. Chiar i membrii juriului au venit din mai multe ora e:
dr. Maria Berényi din Budapesta, dr. Ana Borbély tot din Budapesta, Emilia Martin din


Giula, dr. Maria Gurz u Czeglédi tot din Giula i Elena Csobai din Bichi ciaba.
Fiecare grup de elevi a fost îndrumat de o profesoar sau un profesor de-al lor.

Aletenii au venit împreun cu profesoara Irina Szép i cu profesorul Cornel Niu.
Chitigh zenii au fost secondai de profesoara lor Cornelia Covaci, giulanii de
profesoara Maria Rocsin, iar micherechenii de profesoara Anamaria Dul u Cozma.


Fiecare echip a fost compus din 5 elevi i a fost mixt , cuprinzînd atît fete, cît i
b iei. Tematica întrecerii a fost bine structurat , deoarece a fost compus din fel de


fel competiii i jocuri interesante, atr g toare i nu în ultimul rînd folositaore. În

timpul petrecut împreun , copii i aduli ne-am dat seama cît se poate înv a de la

tinerii însufleii care mai au pasiunea s cunoasc trecutul i tradiiile bunicilor, s

tr iasc momente emoionante în hainele lor i s prezinte o nunt la sat sau cîte o

juc rie popular , dar chiar i un eveniment mai important din familie, de exemplu

cînd pleac feciorul la “sorozás” (sau cum se mai zice la “sorozlás”). Astfel am aflat i
despre practicile de vindecare a bolilor la sat, cum a fost de exemplu boala la
stomac, la pîntece sau tocmai la “dob ”. Am auzit cite-o poveste umoristic

prezentat în grai local, ca “Popa i îganu” din Micherechi, “Sacu cu petacu” din


Chitighaz, “Urîtu i mîndra satului” din Aletea i “Cîlu b trînu” din Giula. Atmosfera
degajat a mai fost “împodobit ” cu cîte-un cîntec popular. Bineîneles, nu putea lipsi

nici dovada cuno tinelor legate de portul românilor din Ungaria, despre instituii,



publicaii române ti, obiceiuri legate de toamn i iarn , piese de îmbr c minte i

despre localit i i personalit i ale românilor din Ungaria. Pe lîng aceste teme

bogate ce ne mai lipsea...? Doar reeta i mînc rurile tradiionale caracteristice din


Aletea, Chitighaz, Giula i Micherechi: “coade d labo ”, “scoard cu mac”, “zam de

croampe”, i “curet umplut”. Dup toate acestea ne-a venit “pofta” s afl m care

echip va lua locul întîi în anul acesta. Dup o “discuie prelung i grea”, juriul a

dezv luit secretul: Micherechi a luat locul întîi, Chitighaz i Giula locul doi, iar pe locul
trei s-a clasat Aletea. Dar ca s nu uit m nici de persoanele principale, prezent m
fiecare membru de echip :
Locul I: Micherechi – Adriana Martin, Patricia Petruan, Ana Iova, Grigore
Poiendan, Nandor Cozma.
Locul II: Chitighaz - Daniel Dan, Vasile Sant u, Ana S l jan, Beatrix Misaro,
Cristina Istin.
Locul II: Giula – Iuliana Stella Machour, Renata Rocsin, Adriana Rocsin, Edina Butt,
Olga Cardo.
Locul III: Aletea – Agneta Reszel , Judit Misaro, Maria Lázok, Estera Cercea,
Marta Misaro.
Rita Ruja
[Foaia româneasc , 12 octombrie 2001, p.9.]

“Tezaur românesc”, edi ia a 5-a
O adev rat ez toare a colarilor români
Vinerea trecut , la 10 mai, sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria s-a


desf urat o nou ediie a competiiei colare de sub titlul “Tezaur românesc”. Iniiat

de Institutul de cercet ri al Românilor din Ungaria, concursul vizeaz cuno tinele
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elevilor din domeniul artei populare, a etnografiei, folclorului i al tradiiilor românilor

din Ungaria. A a cum a constatat în cuvintele de deschidere dr. Maria Berényi,

directoarea Institutului, de i competiia era programat iniial din doi în doi ani,

marele interes a determinat organizatorii s lanseze aciunea în ciclu anual. i a a s


a f cut grupele din cîte trei-cinci elevi ai colilor din Bedeu, Chitaghaz i Giula i-au

dovedit cuno tinele, în moderarea excelent a profesoarei Florica Sant u.


Iar elevii au cîntat i au descîntat, au povestit i au “g tit”, au prezentat obiceiuri din


satul natal i jocuri de copii, au spus ghicitori i num r tori, au descris portul popular
i obiceiuri de demult. Atractiv a fost întregul program, aplauze spontane au dovedit
c întreaga aciune a fost antrenant , tinereasc . colarii s-au preg tit bine, au

interpretat sugestiv pove tile, snoavele, anecdotele. Descriind hainele, portul
popular, mînc rurile tradiionale, elevii trebuiau s vorbeasc : s vorbeasc cursiv,
expresiv, folosind un bagaj de cuvinte specific localit ilor lor. Iar într-un rînd trebuiau

s i scrie: s completeze un test cu întreb ri legate de toate aceste domenii.


Totul a decurs într-o atmosfer pl cut , distractiv , elevii i-au învins emoiile i au


ar tat nu numai ce tiu, ci au dovedit c i-a i interesat. Chiar juriul, fiind vorba


despre cercet toare i profesoare, a r mas uimit, apreciind c i ele au mai aflat
numeroase nout i, au mai avut ce înv a de la copii. În privina calific rii, echipa din


Chitighaz a cî tigat locul întîi, avînd cele mai temeinice cuno tine, interpretarea cea
mai autentic , prezentînd cele mai variate “specialit i” locale.

 

Ca atare, putem fi lini tii: generaia viitoare i tie datoria. Mai mult: însu irea


acestor cuno tine devine o chestiune de prestigiu i de puternic motivaie afectiv .

Nu ne putem dori decît muli i tot mai muli copii cu astfel de interese. Îndemnul se

adreseaz mai ales acelor colari, care nu au participat la competiie – ei au fost

adev raii p guba i.
E. Illyés
[Foaia româneasc , 17 mai 2002, p.16.]
Din comoara str mo ilor



În 10 mai 2002 la Giula s-a desf urat cea de-a V-a ediie a concursului „Tezaur

românesc” lansat de Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria pentru colile

noastre române ti din ar .
„Anul acesta am crezut c este bine s facem acest concurs în prim var fa de
organiz rile de pîn acum, din iarn , ca s cunoatem i obiceiuri legate de acest
anotimp” – a spus dr. Maria Berényi, directoarea Institutului în cuvîntul s u de salut.


Pentru aceast ediie s-au prezentat cu cîte-o grup de elevi trei coli române ti: cea

din Bedeu, condus de Elena Szilágyi, directoarea colii, cea din Chitighaz, preg tit

de profesoara Maria Zombai i cea din Giula, însoit de Maria Rokszin Farkas. La
masa juriului au luat loc profesoara dr. Stella Nicula, profesoara dr. Maria Gurz u

Czeglédi, Elena Csobai, istoric-muzeolog i Emilia Martin, etnograf-muzeolog.

Moderatoarea concursului, Florica Sant u, directoarea colii române ti din Chitighaz

a însufleit elevii chiar de la început, spunîndu-le c sîntem „noi între noi” i „nu avei

nimic de pierdut, mai mult de cîtigat”, ceea ce s-a i adeverit în continuare.
Dup ce s-a intonat în cor „Hristos a înviat”, au început prezent rile elevilor pe
tematica primit în prealabil. Astfel am auzit povestiri umoristice îmbog ite cu
expresiile tipice ale graiului local; am v zut juc rii tradiionale din timpul bunicilor ca
„hidede dîn tulheni”, „p pu i din zdrean ”, „pas re din ou”; am cunoscut jocuri de
copii de odinioar ca „pi igaie-gaie”, jocul cu „tetru ”, la care elevii giulani au iniiat la
repezeal un joc în comun cu ceilali concureni. S-au cîntat apoi melodii populare
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culese din localit ile respective, ca apoi în voie bun fiecare participant s guste din
mînc rurile tradiionale în rîndul comunit ii noastre, cu ar fi „pl cinta cu croampe”,

„scoarda cu griz, cu mac i cu cacao”. Momente distractive au stîrnit i evoc rile

superstiiilor i practicilor legate de vindecarea unor boli. Ne-au fost prezentate cîteva
piese frumoase din portul  r nesc. Ultima prob a fost completarea unui toto în

scris, care a necesitat cuno tine despre instituiile, personalit ile de seam ,
localit ile, publicaiile, obiceiurile legate de comunitatea românilor din Ungaria.
La concursul petrecut într-un climat de adev rat voie bun juriul a anunat

clasamentul: pe locul I s-a calificat coala din Chitighaz, iar locul II a fost împ rit


între celelalte dou coli. Elevilor i profesorilor li s-au înmînat cadouri frumoase.

Dup cum a apreciat i directoarea Maria Berényi, în aceast zi s-a vorbit frumos




române te i am aflat despre noi multe date autentice i noi chiar i pentru adulii de
fa .
R.
[Cronica, Anul I, nr. 2., mai 2002, p.7.]

Demn cinstire generalului Pomu
La 12 octombrie s-au comemorat 120 de ani de la moartea lui Gheorghe Pomu.


Despre personalitatea marelui fiu al ora ului Giula s-a mai scris i vorbit în repetate

rînduri i în coloanele Foii, în acest sens, deci, nu e cazul s ne repet m.
Ce a fost inedit, a fost felul cum a omagiat Institutul de Cercet ri al Românilor din
Ungaria acest eveniment vinerea trecut . i aici trebuie precizat: simpozion


memorial, expoziie sau comunicare tiinific se mai organizase i pîn acum. Dar


de ast dat , la 11 octombrie, cercet toarele au tiut s prezinte iar i ceva nou,

putînd oferi chiar o adev rat surpriz . Cadrul a fost cel obi nuit: holul sediului giulan

al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. La fel, în mod obi nuit, dup cuvintele
de salut au urmat dou prelegeri. Aici trebuie evideniat o prim noutate: ambele

referate au prezentat aspecte noi, mai puin cunoscute din viaa i activitatea lui

Pomu. Doamna Elena Csobai a conturat locul personalit ii pa optiste în lumea
istoriografie maghiare, dovedind c familia Pomu ocupase un loc de frunte printre



românii giulani i c lupt torul pa optist de mai tîrziu avusese importan i loc



aparte în toat mi carea pa optist , precum tot unic a fost i cariera sa militar din
Lumea Nou . În prelegerea urm toare, dr. Maria Berényi l-a conturat pe generalul
Pomu ca pe o personalitate legendar , în jurul c reia s-a creat, de-a lungul

veacurilor, o adev rat aureol de admiraie i mister. Dar directoarea Institutului de

Cercet ri a ridicat într-o lumin nou i raportul lui Pomu fa de colonia
româneasc din Budapesta: a aflat anumite documente din care reiese c Pomu a


sprijinit tip rirea unor c ri la Tipografia din Buda i a sprijinit moral, i prin leg turile

sale personale, cariera unor tîn ri români. Alte detalii interesante au fost aduse i în

privina ultimilor ani de via . Tot acestea au îngro at conturul misterios, legendar al
generalului.
Dar noutatea salutar a însemnat-o mai cu seam partea a doua a întrunirii
comemorative, prin montajul literar preg tit de elevii Liceului B lcescu. În acest fel,
Institutul a trasat un arc între generaii, atr gînd tineretul studios român în aceast


activitate de cunoa tere i stimare a trecutului. Evoluia liceenilor a fost o revelaie,
dovedind c tineretul de azi poate antrenat, poate fi mobilizat. Mai mult chiar, acest


tineret se dovede te curios i interesat, dac este vorba despre o cauz merituoas .
i o asemenea cauz a fost tocmai comemorarea generalului român.
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Poate c festivitatea de ieri a fost un început de bun augur. Sper c sesiunea

tiinific i în continuare depunerea coroanelor de flori la placa memorial va r mîne

în amintirea asistenei. Dar sper i mai mult ca aceast dup -mas s ramîn o

amintire vie mai ales pentru participanii tineri, un imbold care îi va c l uzi i spre alte


c i ale cunoa terii trecutului cultural-spiritual al înainta ilor lor.
E. Illyés
[Foaia româneasc , 18 octombrie 2002, p.3.]

Din nou despre omul cu o aureol legendar
Personalitatea generalului Gheorghe Pomu am descoperit-o, am cunoscut-o, am
s rb torit-o în ultimul deceniu mai mult mulumit Institutului de Cercet ri al

Românilor din Ungaria i în special directoarei acestuia, dr. Maria Berényi. Ast zi

aproape întreaga noastr comunitate s rb tore te marile anivers ri din viaa lui.
Institutul de Cercet ri a dedicat ziua de 11 octombrie comemor rii împlinirii a 120 de


ani de la na terea lui Gheorghe Pomu – i numai din acel motiv cu o zi mai devreme
decît ziua morii, fiindc în 12 octombrie urma s fie inut Ziua Cultural a Românilor

din Ungaria, prin urmare, cine dore te s participe la ambele, s o poat face. Un
gest l udabil f cut de cîiva români spre ali cîiva români!
Întrunirea comemorativ , organizat la sediul Uniunii Culturale a Românilor din

Ungaria, sprijinit de Fundaia Public „Pentru Minorit ile Naionale i Etnice din

Ungaria” i Ministerul Patrimoniului Culturii Naionale a avut trei blocuri mai mari în
program.
În prima parte cei prezeni au ascultat dou prelegeri. Elena Csobai, istoriograf la

Muzeul Judeean „Munkácsy” din Bichi ciaba a prezentat mai mult secvene noi din


viaa generalului evocînd i figura lui a a cum a ap rut pîn acum în istoriografia

maghiar . Bazîndu-se pe faptele cele mai de seam i pe documentele de baz – ca

matricola de botez din biserica ortodox giulan , articole ap rute în pres , precum i

prezentarea ultimelor trei volume scrise despre el – doamna Csobai a realizat i o
expoziie impresionant , sugerînd c se mai g sesc înc mii de pagini neprelucrate

în arhivele din Moscova i Washington.
Autoarea unui volum despre Pomu, Maria Berényi ne-a dest inuit emoiile sale de
pe atunci cînd a descoperit primele am nunte despre aceast personalitate
legendar , pornit din comunitatea noastr . Atr gîndu-i atenia la lucruri cu tangene

istorice i culturale legate de românii din Ungaria o profesoar de istorie de-a sa de
la Universitatea ELTE, a început s cunoasc mozaic cu mozaic momente din viaa
lui Pomu. O alt amintire personal pe care am aflat-o de la ea se leag de

cercet rile efectuate la arhiva judeului Bichi cînd un domn, care era membru într-o
comisie responsabil pentru denumirea str zilor din Giula, i-a citit un articol ap rut în

1983 în Békési Élet despre Pomu i au început s discute ce-ar fi ca o strad
giulan s primeasc numele generalului. i strada a primit numele ...
„Dac pentru scriitorii  i istoriografii maghiari Gheorghe Pomu e o persoan

legendar i pentru noi trebuie s fie” – a spus Maria Berényi, care consider viaa i

activitatea li Pomu înconjurat înc de multe mistere i multe date care mai trebuie


s fie cercetate. Mereu o cuprinde i pe ea emoia descoperirii cum s-a întîmplat i
atunci cînd a aflat despre relaiile lui Pomu cu colonia macedoromânilor din Pesta pe
cînd era avocat acolo.
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În secvena urm toare a programului, cîiva elevi ai Liceului românesc din Giula au

avocat prin prisma lor portretul omului, al osta ului, al diplomatului.



Dup aceste momente festive i lirice c lcînd pe drumul i urmele acestui str mo al
nostru, trecînd pe lîng Biserica Ortodox Român cu hramul Sf. Nicolae, unde a fost
botezat, ne-am oprit la casa unde tr ia potcovarul, tat l s u, în faa pl cii
comemorative ridicat cu ani în urm la iniiativa Institutului de Cercet ri al Românilor

din Ungaria ca s fie depuse coroane de flori din partea Institutului i a Uniunii
Culturale.
Din p cate, la numai cîteva zile dup aceast întrunire comemorativ , o singur
coroan de flori mai st tea atîrnat pe cîrlig...
A. R.
[Cronica, Anul I. nr. 7., octombrie 2002, p.3.]
Elena Csobai

Gheorghe Pomu în istoriografia maghiar
Comunicare sus inut la Comemorarea a 120 de ani de la moartea lui
Gheorghe Pomu
StimaŃi OaspeŃi!
Dragi Colegi!
Mîine la 12 octombrie se împlinisc 120 de ani de la moartea românului ortodox din
Giula Gheorghe Pomu. Figura lui – cum scrie Gelu Neamu în volumul cu titlul
Generalul George Pomu (1818–1882) – care a ap rut la Cluj-Napoca în anul trecut
citez: „nu a fost pîn nu demult prea cunoscut în istoriografia româneasc , în
schimb ea era destul de familiar istoriografiei ungare”.

Gheorghe Pomu s-a n scut la 31 mai 1818 în ora ul Gyula, din p rini români,

dup cum reiese din matricola parohiei ortodoxe române din Ora ul Mare Românesc.
A fost fiul unui fierar de pe domeniile contelui Wenckheim József. Tat l lui Pomu se


stinge din via de tîn r, dup moartea c ruia v duva singur î i cre te cei patru
copii. Cel mai mare dintre copii, Constatin, a devenit doctor în medicin (1815–1883).
Gheorghe urmeaz cursurile facult ii de drept din Pesta, iar dup terminarea
cursurilor funcioneaz ca procuror regal în capitala Ungariei. În anul 1848, dup

izbucnirea revoluiei maghiare Pomu î i întrerupe activitatea de avocat. Se duce
acas la Giula ca agitator pentru recrutare în armata honvezilor. El încearc s -i

conving pe românii din Gyula i Chitighaz s lupte împotriva asupririi austriece. În
regiunea Somogy ia parte la luptele pentru independen în fruntea honvezilor
maghiari, ajungînd la rangul de locotenent. Apoi la Komárom, lupt în toate b t liile
lui Klapka György, dup care acesta îl ridic la rangul de c pitan, din care a avansat

în funcia de c pitan al poliiei civile din ora ul Komárom. Ajungînd c pitan de gard

în cetatea din Komárom totodat a fost i copistul personal al lui Újházi László, fostul
comite din Sáros, al comisarului din Komárom. Dup capitularea fort reei din


Komárom în faa lui Haynau, de i acesta garanteaz honvezilor i ofierilor amnistie,


muli nu au încredere i iau drumul emigraiei. Gheorghe Pomu se ata eaz echipei
lui Újházi László, care în decembrie 1849 emigreaz în America.

În anul 1850 mica echip de emigrani a lui Újházi, printre care se afla i Pomu, se


stabile te în statul Iowa, care a fost înfiinat cam în aceea i perioad . Membrii


echipei de emigrani au ocupat p mînt i au început o nou via , deloc u oar în
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împrejur ri destul de vitrege. Înfiinînd colonia New Buda, scopul emigranilor era ca
s înfiineze nou mic Ungarie, unde cu toii vor fi liberi, unde s se adune în frunte
cu Kossuth. Visul emigranilor nu s-a realizat. Destr marea coloniei nu a putut fi
evitat . În timp ce Pomu depune eforturi serioase pentru colonia înfiinat în Iowa a
izbucnit r zboiul civil din America.
Gheorghe Pomu a luat parte la r zboiul civil chiar din primele zile, cu gradul de
c pitan în regimentul nr: 15 de voluntari de infanterie din Iowa. S-a angajat în lupt
pentru idealurile democratice americane. Regimentul 15 din Iowa, care a ajuns sub
comanda maiorului Pomu, a continuat s lupte în locurile cele mai periculoase. Au

luat parte la cele mai mari i importante b t lii. Dup terminarea r zboiului, la un an
de la desfiinarea regimentului Pomu, la 19 mai 1866, print-un decret semnat de


pre edintele Statelor Unite ale Americii (Endrew Jonson) „pentru fapte de vitejie i
merituoase în timpul r zboiului” a fost înaintat la gradul de general de brigad .
Gheorghe Pomu, dup ce s-a reîntors în Iowa, acolo i-a sosit numirea binemeritat
de consul al Statelor Unite la Petersburg, în Rusia, cu data de 16 februarie 1866.


Înc în luna februarie Pomu a p r sit pentru totdeauna Iowa i Statele Unite i a

plecat la Sankt Petersburg, unde i-a ocupat postul de consul.

Recunoa terea meritelor lui Gheorghe Pomu nu s-a limitat la avansarea lui ca

general, ci totodat pre edintele Jonson l-a numit în funcia de consul general la

Petersburg. Acest post era unul dintre cele mai importante i totodat dificile posturi
diplomatice din a doua jum tate a secolului trecut. Statele Unite c utau s dezvolte

relaii politice i economice cu marile puteri. Misiunea lui Pomu a durat un timp

neobi nuit de lung. A fost înlocuit doar în anul 1878. Dup înlocuirea lui el r mîne în

Rusia i se stinge din via la 12 octombrie în anul 1882, la Smolensc.
Azi ne-am întrunit s -l omagiem, s -i
evoc m
cu deosebit c ldur



personalitatea, s -l apreciem i s -l cunoa tem i mai bine, el fiind una dintre cele
mai de seam personalit i ale românilor din Ungaria. Gheorghe Pomu a fost o
personalitate înzestrat cu o cultur fin , un ofier excelent care a luptat pentru
independena naiunii maghiare, pentru idealurile democratice americane. A fost un
bun diplomat. În calitatea sa de consul general al Statelor Unite ale Americii, a c utat

s dezvolte relaiile politice i economice dintre marile puteri din a doua jum tate a
secolului al XIX-lea.

Din scurta biografie prezentat reiese c , cronologic, viaa sa s-a desf urat în

patru etape dinstincte: 1818–1849; 1849–1861; 1861–1866 i 1866–1882.

Intervalul 1818–1849 cuprinde copil ria, perioada de studii i totodat perioada în
care a participat la luptele pentru independen în fruntea honvezilor maghiari
ajungînd la rangul de locotenent, pîn la capitularea fort reei din Komárom.

Perioada 1849–1861 cuprinde viaa i rolul lui în mica echip de emigrani a lui
Újházi László stabilit în Iowa, unde au înfiinat colonia New Buda. Din aceast
perioad a vieii lui Pomu avem cele mai frumoase descrieri despre calit ile

personalit ii lui. El a fost inima acestui grup dup cum ne în tiineaz Xantus, care a
  
vizitat colonia New Buda înfiinat de emigranii pa opti ti i care atunci a locuit într-o
camer cu Pomu.
Urmeaz intervalul r zboiului civil, cunoscut sub denumirea de R zboiul de

seccesiune între statele din nord i cele din sud din anii 1861–1866, la care Pomu a
luat parte chiar din primele zile cu gradul de c pitan. Pomu s-a angajat din nou la
lupt pentru idealurile democratice americane. Dup terminarea r zboiului civil,

pentru meritele cî tigate în timpul r zboiului, la 19 mai 1866, printr-un decret semnat

de pre edintele Statelor Unite ale Americii (Andrew Jonson), a fost avansat la gradul
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de general de brigad . Trebuie s accentu m c era cea mai înalt recunoa tere ce i
se putea acorda unui proasp t cet ean american.
Ultima perioad , între anii 1866–1882 cuprinde viaa lui Pomu ca diplomat

american în Rusia, ca consul general la Petersburg. Gheorghe Pomu îndepline te
aceast funcie pîn în anul 1878, cînd este înlocuit. El nu se întoarce în Statele

Unite ale Americii, r mîne în Rusia, i în anul 1882, la 12 octombrie, se stinge din


via la Smolensc i a fost înmormîntat în cimitirul ora ului.
Preg tindu-ne pentru comemorarea a 120 de ani de la moartea lui Gheorghe
Pomu am încercat s cercetez cum apare figura lui în istoriografia maghiar , cu

scopul de a realiza în final o mic expoziie. Aceast mic expoziie totodat ofer i
o bibliografie selectiv . Scrierile, articolele de ziar, documentele, c rile ap rute


despre viaa i faptele de seam
s vîr ite de Gheorghe Pomu ne ajut la

cunoa terea profund a biografiei lui.
Expoziia noastr începe cu o copie din matricola botezailor bisericii ortodoxe
„Sfîntul Nicolae” din Giula, unde a fost înregistrat Gheorghe Pomu la botez. Este
prima dovad a cadrului familial: limba matern român , p rinii români, anturaj
românesc, spiritualitate ortodox .
Despre Gheorghe Pomu s-a scris înc în timpul viaa lui pentru c în anul 1858 la
Pesta apare volumul „Xantus János levelei Észak-Amerikából” despre care am
amintit anterior. i din acest volum am expus cîteva fragmente în care s-a scris spre
exemplu c Pomu, era un b rbat cu o „cultur fin ” cum o spuneau ceilali din

prejurul lui. Aproape toi autorii de mai tîrziu care au cercetat i au publicat biografia
lui Pomu în primul rînd îl citeaz pe Xantus. Dup moartea lui Pomu, în ziarul


Békés, care a fost redactat i editat la Bichi ciaba în mai multe numere, s-au scris
tiri senzaiomale despre „milioanele lui Pomu” Bineîneles de multe ori în aceste
tiri s-au strecurat numeroase exager ri. Revista Magyarorszag din anul 1934,
editat la Budapesta, public un serial cu titlul „észak-amerikai emigráció”, dar am
putea aminti mai multe articole din presa maghiar , care dau multe informaii

referitoare la viaa i faptele lui Gheorghe Pomu.

Eu acum nu voi in ira toate articolele, biografiile, volumele ap rute despre
 
Gheoghe Pomu, dar totu i a evidenia unele scrieri, volume, biografii. Kohn Dávid
în anul 1937 în volumul cu titlul „Az élet alkonyán”, editat de autor la Giula, îi public
biografia. Autorul apreciaz calit ile personalit ii lui Pomu, al ofierului excelent

care a fost citez” marele fiu al ora ului”. Trebuie s m rturisim c a fost primul gest

de recuno tin din partea locului natal.

În anul 1974 i în s pt mînalul românilor din Ungaria apare un serial depre

„generalul George Pomu” semnat de Aurel Sasu. Dup apariia acestui articol i
dup înfiinarea Muzeului de baz al românilor din Ungaria a trebuit s treac înc

zece ani pîn cînd, în anul 1983, la Bichi ciaba se organizat prima expopziie din
istoria românilor din Ungaria de azi, cu titlul „De la Coresi la Calendarul nostru”, care
a avut menirea s le reprezinte istoria. La capitolul Personalit i marcante din istoria

românilor, al turi de Moise Nicoar , a figurat i Gheorghe Pomu. Expoziia a fost


organizat în anul 1985 i în Budapesta la Clubul românilor din capital i la Casa
cultural din cartierul XXII. Tot în acel an, în revista judeean Békési Élet, Maria
Berényi public biografia lui Pomu în limba maghiar cu titlul „Gyulai románból –
magyar honvédtiszt, majd amerikai tábornok”. Dup publicarea acestei biografii,
peste un deceniu românii din Ungaria, în anul 1998, cu ocazia Simpozionului
comemorativ „Gheorghe Pomu”, în cadrul aciunilor dedicate împlinirii a 150 de ani

de la revoluia din 1848–49, s-au adunat s -l s rb toreasc i s deschid prima
expozitie omagial dedicat românului din Giula.
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Cu acea ocazie Institutul de Cercetare al Românilor din Ungaria a dezvelit o plac
comemorativ a generalului Gheorghe Pomu. Iniiatoarea acestei anivers ri,
comemor ri, a fost directoarea Institutului de cercetare, doamna Maria Berényi, care


la dezvelirea pl cii de pe strada Kossuth a ora ului a prezentat viaa i activitatea

celui s rb torit. Importana evenimentului este marcat
i prin faptul c pîn în

prezent nic ieri în lume nu s-au a ezat asemenea plac menit s cinsteasc
amintirea personalit ii românului originar din Giula, Gheorghe Pomu. Despre acel

eveniment însemnat din viaa noastr s-a scris i în revista noastr „Lumina ’98”, text
pe care l-am expus în expoziie.
Expoziia noastr jubiliar se încheie cu patru volume ap rute în România în ultimii
cîiva ani dintre care, ultimul, a ap rut anul trecut cu titlul Generalul George Pomu

(1818–1882) de Liviu Patachi i Gelu Neamu. Este un volum foarte bine

documentat. La ora actual noua biografie a lui Pomu a a cum scrie în prefaa



monografiei academicianul Camil Mure eanu „reune te date mai vechi i mai noi,
constituind o sintez care poate fi considerat o împlinire, la nivelul actual al


cuno tinelor ie ite la lumin ”.

Dar totodat trebuie s tim c documentele eseniale publicate pîn acum sînt

doar o mic parte din miile de pagini p strate în arhivele din Washington i

Moscova, care a teapt înc s fie cercetate în arhivele  rilor în care a tr it Pomu.

Viaa i activitatea de consul al Statelor Unite este poate cea mai puin cunoscut ,

r mînînd înc o pat alb i misterioas a biografiei sale.
[Lumina 2002, p.21-23.]
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Activitatea colaboratorilor Institutului
Comorile artei populare înc pot fi salvate
În timp ce discut cu doamna Emilia Martin Nagy, etnografa român de la Muzeul
„Erkel” din Giula, apreciez de la bun început dou tr s turi care se contureaz :

primul, dragostea cu care vorbe te despre satul natal, Micherechi. Al doilea factor
evident: angajamentul, convingerea de etnograf, dragostea fa de arta popular , car
s-a z mislit cîndva, prin anii de liceu, cînd eleva de la „B lcescu” a participat pentru

prima dat la o activitate în cadrul taberei etnografice române ti.

În micul birou, în anturajul lini tit al c rilor, dep n m amintiri: anii taberelor de

colecionare, îndrumate de dr. János Bencsik sau Igor Grin, organizate ani în ir în



localit ile locuite de români din Bichi , Csongrád i Hajdú-Bihar. Ace ti ani au


însemnat multe cuno tine legate de arta popular , dar i multe leg turi umane, cu

preoi i  rani b trîni, cu dasc li sau femei cu mîini pricepute, cea mai mare pasiune


a însemnat-o totu i colecionarea obiectelor vechi, sistematizarea i „prelucrarea” lor.
„Dac am considera drept sut la sut totalul amintirilor etnografice, atunci înc n-am
colecionat nici m car un procent” – reflect etnografa, apreciind c în ultimii ani ar
trebuie lucrat mult mai intens – cît mai r mîne ceva de colecionat.
Dac pornim de la esena preocup rii cercet torului etnografic, am putea discuta ore


în ir. Totu i pornim discuia de la Micherechi, fiindc la orice pas, etnografa

pomene te satul natal.
– Întreaga mea familie este din Micherechi. P rinii mei sînt cadre didactice, mama e
i acum înv  toare... Pentru nimic în lume nu s-ar muta de acolo... i îi îneleg... i
pe mine m copleete satul, ori de cîte ori m duc acas ... De el m leag anii de
copil rie, de coal ... Înc nu demult, satul era locuit aproape în întregime numai de
români...
Dep rtîndu-ne la acest punct de amintirile din Micherechi r mîne mai mult timp
pentru a discuta despre altceva: oare azi cum poate contribui un tîn r intelectual



român la p strarea tradiiilor i a comorilor materiale i spirituale mo tenite? Ce
poate fi f cut pentru salvarea culturii de limb ?
Sîntem amîndoi de acord: este o întrebare complex , complicat . S începem cu
problema limbii.
– Uita i, eu am doi copii. B ieelul meu, Vasile este în clasa a doua a colii româneti,
fetia, Emilia, este la gr dini . S ti i, uneori pare imposibil, s -i înv  i românete.
Eu eram tocmai în situaia invers : pîn la ase ani nu tiam ungurete. Abia la
coal am înv at. Azi le lipsete copiilor mediul optim de limb . Mai cu seam c azi
în sînul familiei se reduce timpul în care ne ocup m cu copiii. Ca atare, e i mai
redus timpul cînd pot vorbi cu copiii românete. Goana vieii zilnice, sarcinile
permanente, preocup rile multilaterale, iat cauzele îndep rt rii de limb . Dar între
timp m tot întreb, ce se va alege din aceti copii? Dac ei  i generaia lor nu ajunge
în climatul limbii românesc i al vie ii tradi ionale, nici nu le vor cunoate. Firete
exceptîndu-i pe cei ce-i aleg o menire sem n toare cu a mea... Dar nu aceasta e
situa ia general ...

Problema nu e nou i nu din condiiile social-economice deriv aceast situaie, e


pur i simplu îns i „situaia”. Cum s-ar putea schimba? Prin modificarea ritmului de



trai. O simte i Emilia. Fiindc ea este i etnograf, i membr în prezidiului Uniunii


Românilor din Ungaria i în Consiliul editorial, i redacteaz Izvorul...
Mi-a fost încredinat redactarea celui de-al 14-lea num r. Cred c va fi un num r
interesant, variat... Cîteva am nunte? Iat : Mihaela Bucin scrie despre obiceiuri  i
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ritualuri româneti de invocare a ploii, Lucia Borza despre creterea p s rilor de
curte de la Chitighaz,  i eu am preg tit un mic studiu despre descîntecele din satul
bihorean Vecherd. Le-am cules de la trei vîrstnici din sat, care tiu înc bine
românete... i ce va intra în num rul urm tor? La fel, mult.

Cînd am crezut c am aflat tot ce am dorit, iar i revine tema preferat : taberele
etnografice da var . În aceast var se va organiza în Bihor, la Nyíradony. Aici

urmeaz s fie colecionate mai cu seam textile, dar sînt importante i obiectele din
ceramic , mobilierul popular. Nu mai puin importante sînt obiceiurile. De fapt, acest
tabere sînt organizate cu schimbul, împreun cu doamna Elena Csobai, care e tot
cercet toare românc , la Muzeul „Munkácsy”. În acest an Emilia va fi „musafirul”
taberei.

Am mai aflat c tab ra va fi organizat între 24 iunie – 3 iulie i la munc vor


participa elevi ai liceului românesc i studeni ai colii superioare din Békéscsaba.


„Bucleul de baz ” este ani în ir stabil, format dintr-o mîn de tineri ambiio i. Cît va
putea fi achiziionat pe seama muzeului – din cei 200.000 ft, asigurai de U.R.U. –


înc nu se tie, abia vara se va vedea. Tare ar avea nevoie i de alt sprijin material,

deocamdat el nu se întrez re te...
Emilia a obinut în 1983 diploma la Universitatea din Debrein, de zece ani e


muzeolog la Giula. Are planuri mari, de i se gînde te întotdeauna în limitele
posibilit ilor reale.
– i acesta este un plan, dar care se va realiza cu siguran : vara plec m cu toat
familia la Poroszló, locul de natere a soului i acolo vom sta cu cortul la malul
lacului  i cu siguran va fi bine...

La toate acestea nu se poate ad uga decît s -i doresc o var pl cut – i o fac.

Ervin Sass
[NOI, 10 iunie 1994, p. 4.]

Bucuriile i greut ile unui muzeograf
Ne afl m într-un mic birou, am terminat deja cu fotografierea.
Doamna Elena Munteanu Csobai, muzeografa românc de la Muzeul „Munkácsy”

din Békéscsaba, cu specialitatea istorie, se bucur fiindc am b tut la u a biroului

dînsei: cu pl cere ne-ar povesti ceva frumos, bun i interesant despre activitatea de


specialitate, despre ceea ce o preocup acum i ce preg te te de acum înainte.

Fire te, începem cu întrebarea care nu poate lipsi: de unde ai sosit la Békéscsaba?
– M-am n scut în România, la Salonta, i eram 15 ani, cînd în 1965, familia a decis
s se restabileasc în Ungaria – aa începe povestea. – Fiindc mama mea este din
Micherechi, dar i bunicii tr iau acolo. De atunci, deci, din 1965, oraul Giula a
devenit noua staie din viaa mea: acolo am frecventat coala, acolo am dat
bacalaureatul la Liceul „N. B lcescu”. Pîn la treisprezece ani abia tiam ungurete,
noi acas la Salonta vorbeam numai românete.

Salonta, ora ul natal al poetului Arany, Turnul Ciung... Acesta ocup locul de c p tîi
în amintirile legate de locul natal ale doamnei Csobai.
– ti i, în anul trecut liceenii de la „B lcescu” au scris nite reportaje. i pe mine m-au
vizitat  i m-au rugat s le povestesc ceva interesant, o întîmplare, de pild , din
copil ria mea. i atunci le-am povestit de Salonta, de Turnul Ciung: înc de la ase
ani, ca col ri venind de la coal , treceam pe acolo – i intram în turnul misterios.
Scîrîia podeaua sub paii notri... P eam pe acolo, privind relicvele, obiectele
memoriale Arany...
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Meditez, poate c aceste vizite pline de vraj i taine, plimb rile prin turn în anii

copil riei, poate c ele au dus pa ii mai departe, încît din Elena Munteanu a devenit
muzeolog – istoric, poate singurul specialist român cu acest calificativ, care lucreaz

într-un muzeu al  rii. Doamna Csobai este de acord cu aceast presupunere, de i
mai adaug c , de fapt, dup terminarea colii superioare „Juhász Gyula” din
Seghedin pe care a terminat-o primind diploma cu specialitatea român –istorie înc

nu a urmat la Békéscsaba, pe care l-a i obinut în 1978. Apoi au urmat anii de

facultate – doi ani de studii istorice, dar a crescut între timp i familia, s-au n scut

cele dou fetie... i pe atunci se preg tise i prima expoziie româneasc de mari

proporii... A adar, imediat a ajuns în „apa adînc ”.
– Imaginai-v : ajungînd aici la muzeu întreaga „colecie” româneasc consta din
vreo cincizeci de obiecte de inventar. Cîte-o carte, un afi-dou , insigne, stindarde –
cam atît. Materialul etnografic fusese adunat înc ceva mai devreme, de prin 1974,
de Igor Grin, care acum este directorul adjunct al muzeului. Dar materialul istoric era
aproape inexistent. Aadar, localit ile cu populaie româneasc . Lucrarea mea de
examen, realizat înc în anii studeniei, avea ca tem „Oraul Giula i românimea”.
Aceast lucrare mi-a fost de real folos, dar numai la Giula... De atunci cercetez  i
scormonesc în continuu.

Dup aisprezece ani, doamna Csobai poate aprecia c materialul românesc nu
cuprinde 50, ci peste cinci mii de titluri de inventar cu caracter istoric, etnografic,
toate în inventarul Muzeului judeean. Cele mai multe materiale provin din l s mîntul


unor preoi i dasc li români, iar aceste mo teniri au ajuns pe mîn bun , la loc de

cinste. Iar între timp, au fost organizate o seam de expoziii permanente i

temporare. În198 s-a deschis expoziia „Capitole din istoricul românilor i slovacilor
din Cîmpia Ungar ”. Peste doi ani, în sectorul XXII al Capitalei s-a deschis o alt

expoziie cu caracter de naionalitate. Dar de serioas importan a fost i expoziia

din Sala „Dürer” din Giula, din 1988, care avusese ca tem dezvoltarea i istoricul
uniunii românilor.
– Probabil c f r taberele de colecionare istorico-etnografic pe care le organiz m
ani în ir în timpul verii, colec ia noastr înc n-ar fi atît de bogat . Nici munca de
cercetare, nici colec ionarea obiectelor i documentelor înc nu ar sta aici, unde se
afl la ora actual – schimb m tema.
– Aceste tabere sînt excepionale! tii, începem munca din aceste tabere aa, c
mergem mai întîi la slujbele de duminic , facem cunotin cu personalit ile
conduc toare ale comunit ii respective  i planific m, pe zile, programul de tab r ...

Aceste tabere de var sînt îndrumate, i conduse, cu schimbul de doamna Elena

Munteanu Csobai i de Emilia Martin Nagy, etnografa muzeului giulan. În vara lui

1994, doamna Elena a îndrumat grupul de elevi i studeni în Nyírség, la Nyíradony.

Dar imediat lîng aceast localitate mai sînt dou sate – Nyíracsád i Nyírábrány –

care ar mai trebui cercetate, ca teritorii înc nedescoperite de istorici i etnografi...

Timpul trece repede, mai ales dac un cercet tor muzeolog-istoric, devotat trup i
suflet cauzei, pe care o ap r , evoc ceea ce s-a întîmplat în decursul anilor,

începînd din 1978, de cînd lucreaz la muzeul judeean. Impresia cea mai nou i

fire te cea mai puternic este legat de materialul istoric deosebit de valoros, care


putea fi adunat din arhivele i bisericile române ti la Vicariatul din Giula. Din
materialul selectiv putea fi amenajat deja o expoziie minunat la Giula – înc în
prim vara anului. Materialul integral este gata preg tit, clasificat în depozitul

Vicariatului, a teptînd s fie expus definitiv în noul Vicariat, care – dup reconstrucie
i l rgire, va cuprinde i aceast expoziie permanent .
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– Materialul colecionat e copleitor: deosebit de valoroase sînt potirele din aur i
argint, c delniele, od jdiile, c rile sfinte – cea mai veche datînd din 1600, precum i
icoanele. Am adus i cîteva dintre icoanele valoroase ale vestitului meter iconar
tefan Tene chi din localitatea Bichi. Se spune c tot el a pictat i frescele unei
biserici ortodoxe din Timioara...


În fine, a fi curios: cum apreciaz doamna Csobai activitatea i succesele anului
1994.
– A fost un an bogat, cu munc variat . Am terminat de pe acum un album care
prezint cele mai de pre vestigii din colecia bisericeasc . Acest volum va iei
încurînd de sub tipar. Apoi: am scris un studiu de dou pagini despre istoricul
românilor din oraul Békéscsaba. Acest studiu va intra în analele Muzeului din Arad...
Dar sînt nec jit fiindc biserica ortodox din Békéscsaba înc nu poate primi
credincio ii. Nici grilajul de împrejmuire, dar nici interiorul înc nu e terminat...


– Pentru anul viitor doresc o nou i reu it ediie a taberei de cercetare etnografic
i s putem scrie (un colectiv de cinci autori) istoricul i viaa românilor din B tania, o

bro ur asem n toare cu mica monografie a Chitighazului.
E. S.
[NOI, 18 noiembrie 1994, p. 4.]

Schi de portret
Cornelia Bodea
„Dumneata, cu ochii vii!”
De fapt, pentru a o numi exact, ar fi trebuit s scriu doctor profesor Cornelia Bodea,

academician. Dar dup cele cîteva ore, cîte am avut norocul s le petrec i s discut

cu dînsa, aceast distins personalitate a culturii române ti cu siguran nu se va
sup ra de simplificarea din titlu. Venit la Giula la simpozionul omagial iniiat în
amintirea lui Moise Nicoar de Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria, în
toamna trecut (în zilele de 26-27 noiembrie), doamna Bodea se aflase pentru a
doua oar în Giula (prima dat fusese aici „neoficial”, invitat tot de membrii

Institutului). Prezena dînsei a m rit categoric prestigiul i rangul simpozionul.
Aceasta mai ales dat fiind c este autoarea singurei biografii despre Moise Nicoar .
Fire te i-au mai pus i al ii întrebarea, cum de tocmai studenta Cornelia Bodea
î i propusese ca lucrare de doctorat tema vie ii i activit ii lui Moise Nicoar ,
în anii celui de-al doilea r zboi mondial.
– Ca student a lui Nicolae Iorga, m-au preocupat i alte domenii ale istoriei
românilor: m-au atras mic rile paoptiste, m-au interesat diferitele curente de
emancipare i renatere din veacul trecut. N-a putea spune c din totdeauna m-a
preocupat numai personalitatea i soarta lui Moise Nicoar . Dar pe mine m-au
interesat din totdeauna oamenii, personalit ile interesante. Iar cursurile profesorului
Iorga erau întotdeauna minunat de atractive. Noi, studenii, sorbeam cuvintele
eruditului istoric  i ne str duiam s adun m cît mai multe din cele spuse de dînsul.
Probabil c tocmai prin atenia mea perseverent m-a i remarcat din mulimea de
studeni: „Dumneata, cu ochii vii!” – aa mi s-a adresat o dat . E lesne de priceput,
ce am simit. Era ceva deosebit, s fii „descoperit”, remarcat de unul din cei mai mari
istorici ai timpului... Tot dînsul m-a îndemnat apoi s m ocup mai intens cu viaa lui
Moise Nicoar „C -i unul de-ai dumitale, din p rile acelea, de unde te tragi!”...
– Aa am început s m ocup de viaa zbuciumat a lui Nicoar . A fost destul de
anevoioas aceast munc : materiale documentare privind viaa i activitatea lui M.
Nicoar se afl chiar foarte multe. Cercetarea lor cerea r bdare i entuziasm în a le
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parcurge, a le descifra, seleciona i a le sistematiza. Dar iat , adunînd materialul din
documentele vremii, din alte c ri  i tratate de istorie, s-a conturat o personalitate, un
om, pe care am ajuns s -l cunosc, s -l îneleg, de parc l-a fi cunoscut. i prin
urmare, pîn în 1942 s-a adunat material demn de o monografie, de o carte
voluminoas , a c rei soart n-a fost nici ea mai fericit decît a eroului...
– Fire te, în plin r zboi mondial o astfel de apari ie editorial nu se putea
bucura de prea mare aten ie în rîndul maselor largi de cititori. Dar eventual mai
tîrziu...
Mai tîrziu, tot istoria a jucat i cealalt fars , cînd nu putea fi acceptat f r suspiciuni
un fost colaborator tiin ific al lui Iorga... Nicidecum o carte scris de acesta...
Aadar, cartea urma soarta altor lucr ri asem n toare – trebuia s dispar , s fie
nimicit ... Doar întîmplarea a f cut, s mai r mîn cîte-un exemplar-dou ...
– Stimat doamn , ce p rere v-a f cut simpozionul giulan?
– Cunoteam dinainte pe cîteva cercet toare. Cu Maria (este vorba de dr. M.
Berényi. N.a.) am corespondat i mi-am dat seama, cu cît tragere de inim preg tea
simpozionul. Ca atare, am venit cu drag inim i mi-a p rut bine c tocmai aici, la
Giula, pot tr i impresii atît de emoionante, c tocmai aici, la Giula se cinstete
memoria acestui erou, c tocmai aici i se dezv luiete bustul... V m rturisesc c am
fost emoionat i adînc micat nu numai de ini iativa ca atare, ci de întreaga
desf urare a simpozionului, cu toate momentele sale...
– Iar despre diferitele prelegeri, ce zice i? Ce p rere ave i?
– Era neobinuit varietatea temelor, mulimea referatelor. Dar pentru mine, toate au
fost interesante, indiferent de tematic . Firete m-a interesat mai mult ceea ce s-a
referit la Moise Nicoar . În aceast privin mi-au pl cut comunic rile tiin ifice ale
Mariei Berényi i Elenei Csobai. Dar ca istoric, am apreciat i coreferatele cu tema
Memorandului, ca o tem care se leag indirect de soarta lui M. Nicoar . În privina
celorlalte comunic ri, acestea mi-au oferit multe nout i i m-a uimit diversitatea
temelor abordate cu seriozitate tiin ific . Unele erau cu totul remarcabile.
– i constat c majoritatea colaboratorilor sînt tineri, ceea ce înseamn c i
generaiile mai noi au preocup ri serioase privitoare la trecut, la dezvoltarea istoric
i cultural a românilor din aceste inuturi. Mi-a p rut bine c am putut lua parte la
lucr rile acestui simpozion, c ci în acest fel mi-am putut face o imagine despre viaa
spiritual a românilor din Ungaria.
– Cunoa te i i alte comunit i române ti din afara grani elor?
– Am tr it timp îndelungat în Statele Unite ca profesor invitat, dar cunosc i români
din alte  ri occidentale. În multe locuri se contureaz o renatere a limbii  i un
interes sporit fa de trecut, fa de „r d cini”. În mod curios am constatat c în
America spiritul identi  ii se p streaz sau îi revine chiar dup a treia generaie...
Curios, nu-i aa? Or aici, în Ungaria chiar dac exist îndoieli, probleme, în privina
identit ii, aici totui se cunoate limba, se cunoate prezentul  i trecutul. Iar acest
trecut poate da hran sufleteasc i sprijin moral pentru viitor – nu numai teme de
cercetare. În acest sens se observ i printre românii din Ungaria o prop ire, care
dep ete nivelul tiin ific sau de interes teoretic. Tocmai de aceea m-am bucurat atît
de invitaie, cît  i de posibilitatea de a participa la lucr rile simpozionului.
– Nu v-a i propune acum, dup reîmprosp tarea temei, s continua i cercet rile
privitoare la Moise Nicoar ?
– ti i, atîtea teme ar trebui înc cercetate! Atîtea domenii de studiu m preocup !
Sînt implicat în atîtea alte capitole istorice, încît timpul este foarte limitat... Dei
tema ar mai merita atenia intens a cercet torului... Poate, odat ...
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– Stimat doamn Bodea, ne-a bucurat prezen a Domniei Voastre printre
intelectualii români din Ungaria. V mul umim c ne-a i onorat, împ rt indu-ne
cîte ceva din cele multe pe care le ti i: din ale istoriei, din ale vie ii din ale
omeniei. Ne-am dori doar, s reveni i cît mai des ca oaspete distins, oricînd
primit cu drag.
– i eu am venit cu bucurie, i tot cu bucurie m voi gîndi la zilele petrecute în
Ungaria.
Edda Illyés
[NOI, 17 februarie 1995, p.6.]

Convorbire cu Acad. Cornelia Bodea
I-am cunoscut pe Moise Nicoar i pe Elena Ghiba Birta...



Activitatea unui m nunchi de cercet tori români din Ungaria a ajuns în al aselea
an de existen . În cursul acestui timp relativ scurt, au fost organizate cinci sesiuni
tiinifice, la care dou zeci de autori pasionai au prezentat comunic ri, referate,
eseuri, toate la înalt nivel, dezb tînd teme interesante, f cînd chiar noi descoperiri în
domeniile cercetate.

Ultimii doi ani au însemnat îns un salt calitativ, un cî tig de prestigiu categoric,
prin participarea la aceste simpozioane a distinsei doamne, academician profesor
doctor Cornelia Bodea. Istoric cu reputaie mondial , personalitate marcant în

fizionomia spiritual româneasc , prezen excelent la în struniri tiinifice din

România i din lume, doamna Bodea a venit cu gînduri generoase printre românii din

Ungaria: s ajute încolirea germenilor tiinifici, s îmb rb teze încerc rile pl pînde
ale (relativ) tinerilor cercet tori. Iar procedeul folosit s-a dovedit pe cît de simplu, pe
atît de ingenios. Doamna dr. Bodea a prezentat la cele dou simpozioane

personalit i române ti de seam de pe aceste meleaguri.
– Fiindc sînt originar de prin p rile Aradului, românii din Ungaria îmi sînt
deosebit de apropiai, sufletete chiar m pot identifica cu ei. Tocmai de aceea am
venit bucuros, fiind invitat de Maria (dr. Maria Berényi, n.a.). Înainte de a accepta
invita ia m-am gîndit cu ce pot fi de folos intelectualit ii româneti din Ungaria. Mi-am
dat seama c în primul rînd au nevoie de îmb rb tare, de înt rirea încrederii în
puterile proprii. Iar pentru înt rirea acestei credine, exemplele sînt tocmai potrivite.
i aa am decis s prezint momente inedite din viaa lui Moise Nicoar sau ale altor
personalit i originare de pe aceste meleaguri. În felul acesta pot dovedi ce oameni
capabili, de omenie i spirit au tr it aici – a m rturisit doamna dr. Bodea înc de la
prima întilnire.
C a avut dreptate , a dovedit-o marele interes de care s-a bucurat prelegerea
inut la simpozionul din toamna lui 1994. Acest lucru s-a datorat mai cu seam c

doamna academician este cel mai temeinic cunosc tor al vieii i activit ii distinsului

înainta . Chiar lucrarea de doctorat a tratat despre aceast personalitate. (Regretabil

doar c aceast ampl i merituoas monografie a avut o soart atît de vitreg în

circumstanele istorice i politice ale timpului. În orice caz, la simpozionul închinat
memoriei lui Moise Nicoar , auditoriul a putut afla multe: despre activitatea, despre

viaa, despre felul i caracterul acestui inimos intelectual. Dar ca descendent


spiritual ( i chiar printr-o anumit înrudire) i cercet toare temeinic a „subiectului”,

dr. Cornelia Bodea ne-a schiat chiar i un portret concret al lui Moise Nicoar , încît

puteam avea impresia s -l fi cunoscut i personal...
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La simpozionul din toamna anului 1995, comunic rile tiinifice nu s-au mai axat pe

o singur tem . Academiciana din Bucure ti ne-a surprins din nou cu o tem
tiinific puin obinuit : s-a preg tit s vorbeasc despre femeia român din

Transilvania secolului trecut. Nedumeririle au trecut iar i repede, dup primele fraze
introductive, cînd cercet toarea ne-a asigurat din nou c românii din Ungaria
(asem n tor cu cei din alte zone transilv nene) au avut personalit i de seam . Iar
femeile: preotese, not rese, d sc lie, chiar dac nu au fost de o preg tire înalt ,
chiar dac nu au dus vestea culturii în Apus, chiar dac nu au fost mesegere ale



culturii române ti ca Dora d’Histria, au fost totu i vrednice i m rinimoase, sprijinind
intenii bune, eluri nobile, cum era cei al înv  mîntului românesc, al bisericii,
ajutarea s racilor, sprijinirea trupelor teatrale ambulante, înfiinarea cercurilor de

lectur sau altele. Iar o figur luminoas dintre cele multe i necunoscute, a fost
Elena Ghiba Birta, care avusese o via bogat , împlinit . Tocmai de acest lucru nea convins prelegerea.
Femeile acestea erau în cele mai multe cazuri de origine simpl , erau chiar fete din
popor. Dar ele aveau deosebit de mult bun sim i mult m rinimie. Bog ia lor
material a fost dedublat de bog ia sufleteasc , de o generozitate sincer , curat ,
cu care ajutau pe cei nevoia i – elevi, studeni s raci, v duve nevoiae, parohii
modeste. Tocmai, fiindc nu le g sim în cataloagele colilor medii sau ale
universit  ilor, numele acestor femei se g sete mai cu seam pe listele unor aciuni
de binefacere, pe listele pentru comenzi de c ri, pentru subvenionare i colete
publice. – ne asigur doamna Bodea, subliniind cît omenie dovedesc aceste acte
de d rnicie aparent m runte.
În cursul prelegerii, doamna academician a prezentat o serie de documente, acte

de na tere, înmatricul ri. Dar momentul cel mai impresionant l-a însemnat citirea
(parial ) a testamentului întocmit de Elena Ghiba Birta, prin care s-a conturat toat
mareia uman a acestei femei m runte cu chip de chiaburi dezgheat .
Prin comentariul doamnei dr. Bodea, acest testament a prins via , iar chipul

r posatei a prins contur: la un moment dat se p rea c îns i matroana venerabil
din veacul trecut se adreseaz posterit ii. Cuvintele inimoase ale testamentului au


fost zguduitor de emoionante i au stîrnit regretul c n-am tiut pîn acum de
aceast femeie de treab .
– i prin acest portret, prin conturarea tr s turilor morale ale Elenei Ghiba Birta am
dorit s dovedesc c au tr it pe meleagurile acestea oameni vrednici, cu inut
integr , care au ajutat la prop irea naiei lor. Iar ceea ce au f cut ei, la vremea lor,
nu a fost neglijabil... dac ne gîndim c aceste ajutoare au contribuit la dezvoltarea
cultural i spiritual a mediului rural românesc al timpului. Muli oameni dintre
acetia au fost de origine modest i nici în timpul vieii nu au rîvnit la pozi ii  i posturi
politice sau administrative. Ei, pur  i simplu, au ajutat, i-au sprijinit pe alii, cu
modestie i umilin , f r s se gîndeasc la r splat sau aprecieri. Au procedat aa
din simpl omenie...
Prin aceste modele de via , prin prezentarea acestor personalit i, am ajuns, pe

de-o parte, s cunoa tem mai bine cîteva figuri de intelectuali romîni de alt dat , dar

am primit i o lecie de inut moral . Iar în t lm cirea doamnei Bodea – pentru mine

– un Moise Nicoar sau Elena Ghiba Birta au devenit oameni vii, în carne i oase,
doar nu m-am putut întîlni personal cu ei, c ci plecaser cu puin mai devreme...
kkk




A a cum i-a conturat „eroii”, a a e chiar i domnia-sa: profesor dr. Cornelia
Bodea, membr a Academiei de tiine: generoas , distins . Octogenar , doamna
profesoar dispune de putere de munc cît o stundet anbiioar prin apariia
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delicat i elegant parc p e te dintr-un jurnal occidental, prin prelegerile atractive



ne comunic cuno tine vaste i interesante i cu siguran atractive ne mai rezerv

ocazii de delectare spiritual i intelectual .

Pentru aceasta îi dorim mult s n tate i vigoare creatoare.
Edda Illyés
[Lumina `96/1, p.26-27.]

De vorb cu:
Dr. Ana Borbély, cercet toare lingvistic din Budapesta


Trebuie s recunoa tem: cu reprezentanii intelectualit ii noastre române stabilii la
Budapesta leg tura direct e mai anevoioas . Cu cîteva s pt mîni în urm am avut
deosebita pl cere s m întîlnesc la Giula (deci venind în loc) cu dr. Ana Borbély,
care sosise la Editura „NOI” pentru a redacta suplimentul „Pagini culturale” al
s pt mînalului nostru.
În calitate de colaboratoare exterioar a s pt mînalului, Ana Borbély a publicat
deseori articole cu teme de specialitate. Îns f cînd un rezumat din 1983, (de cînd
activez aici), mi-am dat seama c noi înc niciodat nu i-am luat nici un interviu. Cu
cea mai mare pl cere mi-a stat la dispoziie.
– Sînt originar din comuna Chitighaz, unde am terminat coala general cu limba de
predare român . Aici am avut profesori buni, mai cu seam la disciplinele de român
i matematic . De perioada colar de acas , unde mi-a pl cut foarte multe, se
leag multe amintiri.
Au urmat anii de liceu din Giula, la Liceul „N. B lcescu.” Am avut o clas foarte bun ,
cu colegi talentai din diferite localit i populate i de români. Deci era un adev rat
spirit de concurs printre noi, ca s avem rezultate cît mai bune la studii. Dintre
profesori îmi amintesc cu drag de diriginii mei regretai: Aurica Nedelcu Negru i
Ferenc Ternyák, care mi-au i predat disciplinele mele preferate: limba i literatura
român i maghiar . Aceste discipline le-am studiat în continuare cinci ani la
Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, dup examenul de maturitate din anul
1977.
– Ce posibilit i vi s-au oferit dup studiile universitare?
– Diploma am obinut-o cu rezultate foarte bune, atr gîndu-m din ce în ce mai mult
ceea ce am înv at. Înc de cînd eram student , regretatul profesor universitar,
lingvistul Ferenc Nagy m-a influenat, determinîndu-m s m ocup de domeniul
lingvisticii. Tocmai la dînsul mi-am scris i lucrarea de diplom .
Dup doi ani mi-am f cut lucrarea de doctorat la aceeai catedr , conduc torul meu
de tem , fiind regretatul prof. univ. Béla Nagy, eful Catedrei de român . Am
cercetat graiurile româneti din Ungaria, prin culegeri de teren în localit i româneti
din ar .

– Ai decis u or s v ocupai în continuare de cercetarea lingvistic ?
– Cercetarea limbii era motivat de faptul c sînt românc din Ungaria, dar, în plus,
interesîndu-m graiul românesc. Aici a meniona c lucrarea mea, „Cercet ri asupra
graiurilor româneti din Ungaria” a fost scris în limba maghiar , iar traducerea a
ap rut în 1990 la Editura Didactic din Budapesta.
– Cum a continuat apoi cariera?
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– Trei ani am fost bursier a Academiei Maghiare de tiine, cu o burs postgradual
cercetînd în îndrumarea i sub conducerea regretatului profesor universitar Ferenc
Bakos. În aceast perioad mi-am însuit cele mai importante cunotine ale
activit  ii de cercetare, în care domnul Bakos mi-a fost de mare ajutor.

– Ce a urmat dup ace ti trei ani?
– Pe urm am primit o burs de la Institutul de Lingvistic (al Academiei Maghiare de
tiine). Pe lîng cercet rile amintite m-am încadrat într-un grup lingvistic, care se
ocup i acum de cercetarea limbii maghiare vorbite în Budapesta. La acest institut
am fost angajat la început în calitate de colaboratoare, iar mai tîrziu am devenit
colaboratoare principal .
În 1996 – 97 mi-am ap rat candidatura la Academia Maghiar de tiine.
În afar de postul meu de la Institut am avut i un semipost la Institutul de cercet tori
al Românilor din Ungaria, la fondarea c ruia am activat în interesul naionalit ii
noastre împreun cu cîiva colegi de-ai mei din ar . Înfiinarea acestui Institut a fost
un mare pas înainte pentru activit  ile de cercetare a românilor din Ungaria.
– Alte relaii avei cu românii din Budapesta, de pild ?
– Cum s nu. Am fost i membr fondatoare a Societ  ii Culturale a Românilor din
Budapesta. Cu regularitate am organizat întîlniri, am inut prelegeri cu colegii, ne-am
întrunit la diferite programe cultural-tiin ifice  i la Centrul Cultural al României din
Budapesta, la Biserica Ortodox român din strada Holló etc.
– Ai petrecut patru luni în America. De ce, anume?
– În anul 1996 am primit o burs la Universitatea New Mexico în S.U.A., ca s
studiez bilingvismul minorit ilor  i posibilit ile de p strare a limbilor minoritare din
partea de sud-vest a Statelor Unite. Am avut posibilitatea s particip la cursuri
universitare, la conferine, la sesiuni tiin ifice în tema cercetat cu colegii de la
catedr . Am f cut cercet ri la bibliotec , pe teren, am cules literatur . La Universitate
am inut chiar i o prelegere despre bilingvismul românilor din Ungaria.
– Ce v preocup la ora actual în mod special?
La institut am o tem personal cu care m ocup în mod insistent, anume:


bilingvismul românilor din Ungaria, dar mai lucrez i într-un „team” tiinific. În primul
rînd transcriu în computer textele culese pe teren, pe care vreau s le cercetez, s le

prelucrez. A vrea s alc tuiesc o arhiv a graiului românilor din Ungaria. Al turi de

textele culese la Chitighaz, satul meu natal, în fiecare an încerc s cercetez i alte

localit i populate de români. În aceast activitate sînt ajutat i de lingvistele Maria



Marin i Iulia M rg rit, de la Institutul de Fonetic i Folclor din Bucure ti.
În echipa tiin ific am sarcina s cercetez limba maghiar cotidian vorbit în
Capital . Cercetez influena ocupaiei în general asupra folosirii limbii vorbitorilor. Din
rezultatele mele (ale activit  ii tiin ifice) in în fiecare an mai multe prelegeri în ar i
în str in tate, printre care a aminti  i Simpozionul românilor din Ungaria.
– Care sînt planurile de viitor?
– Pe lîng cele amintite: în viitorul apropiat, de pild , organizez o conferin
internaional în Austria, împreun cu colegii mai din Viena, pe tema: „Întîlnirea
popoarelor i culturii în Bazinul Carpatic”, în cadrul c reia voi  ine i eu o prelegere:
despre meninerea limbii române la Micherechi. Pentru anul viitor am primit o invita ie
în Olanda, unde se formeaz un grup tiin ific trilateral (Belgia, Olanda, Ungaria) pe
tema bilingvismului, pentru care m preg tesc i eu cu mare interes.

Drept încheiere, dup ce am aflat i cîte ceva despre familie (soul – profesor la

Catedra de psihologie, copiii – Florica: 15 ani, i Gheorghe: 12 ani), i-am mulumit


interlocutoarei mele pentru interviu dorindu-i i în viitor succese profesionale i
personale.
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E.Bányai
[Foaia româneasc ,11 septembrie 1998, p.5.]

Românii din Ungaria la sfîr itul mileniului...
O cultur popular este o sum de crea ii, care se nasc din rdcinele adînci ale sufletului i
pstreaz aderen a la ele, pe cînd efortul reflectat al spiritului d natere în culturile istorice la
valori ce-i iau zbor autonom în lume. Culturile populare respir în mituri, în aceste presim iri
de istorie. Ele concep devenirea substan ial i astfel se dispenseaz de istorie prin eternitate.
Progres nu cunosc, ci numai transformri... (Emil Cioran: Schimbarea la fa  a României)
B. Tradi iile

Interviu cu etnograful Emilia Martin Nagy
– Dup ce de-al doilea r zboi mondial în ce direc ii s-au desf urat cercet ri în
rîndul românilor din Ungaria? Care s-ar putea numi cel mai productiv deceniu,
adic care ar fi cei mai distin i cercet tori, „pionieri” ai acestei activit i?
– Dup ce de-al doilea r zboi mondial au r mas doar cîteva inuturi sporadice cu
locuitori de naionalitate român . Aceast situaie a avut consecine i asupra vieii
spirituale. Cercet torii s-au îndep rtat de valorile vieii culturale ale naionalit  ilor,
întrerupînd studiile anterioare. Aceast izolare fa de problemele culturale ale
naionalit  ilor a durat aproape dou decenii.
Cercet rile de teren au început mai intens pe la mijlocul secolului nostru, ceea ce nu
înseamn îns c au atins toate domeniile etnografiei  i ale folclorului, deoarece ele
erau determinate de lipsa specialitilor. Etnografii maghiari au înfruntat greut i de
limb , cercet torii din România nu au fost interesai de cultura material i spiritual
a românilor din aceast zon iar românitatea din Ungaria nu au avut intelectuali care
s se fi ocupat în special cu acest domeniu de cercetare. Instituiile centrale de
cercetare s-au ocupat într-o anumit m sur cu studierea naionalit ilor, îns nu se
puteau angaja la analize ample. Din fericire îns , exist  i exemple contrare,
deoarece cîiva dintre cercet torii unguri – Gábor Lükı, Imre Dankó, János
Bencsik, i cîiva cercet tori specializa i în dansurile populare – în cursul muncii de
colecionare i prelucrare au fost ateni i la atele referitoare la comunit ile
româneti existente în diferite localit i cu populaie mixt din Ungaria. Cea mai mare
schimbare pozitiv s-a produs îns în anii 1970, i se leag incontestabil de
activitatea folcloristului Alexandru HoŃopan.
– S-au realizat c r i de baz , lucr ri însemnate în cercetarea valorilor noastre
istorice, etnografice, culturale i spirituale. Care ar fi cele mai însemnate?
– În urma cercet rii tematice au ap rut articole, studii  i volume despre diferite
domenii ale etnografiei  i folclorului românilor din ar . Îns au fost prelucrate i
analizate mai cu seam acele domenii, care prezint în mod accentuat tr s turile
etnice, cum sînt de exemplu obiceiurile, credinele, creaiile populare. Mai rar au
ap rut studii despre cultura material , care era determinat în mod firesc de condiiile
geografice, sociale i economice. Dintre coleciile naraiunilor epice este important
volumul lui Sámuel Domokos, cu povetile povestitorului micherechean Vasile
Gurzău. În anii 1970 au ap rut mai multe publica ii semnate de Alexandru Hoopan.
De mare succes s-a bucurat volumul bilingv cu proverbe i zic tori din Micherechi,
precum i culegerea intitulat Floricele, care conine strig turi din aceast localitate.
Aceste c ri au fost urmate de patru volume de poveti întocmite tot de Alexandru
Hoopan, în care sînt salvate snoave i poveti din repertoriul povestitorilor Mihai
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Purdi (Otlaca-Pust ) i Teodor Şimonca (Chitighaz). În mod evideniat trebuie s
amintim culegerile de studii editate de Uniunea Românilor din Ungaria i Societatea
Maghiar de Etnografie ap rute pentru prima dat în anul 1975 sub titlul Din tradiiile
populare ale românilor din Ungaria. La ini iativa lui Alexandru Hoopan, a luat fiin în
anul 1982 revista de etnografie i folclor Izvorul, avînd ca scop culegerea i astfel
salvarea tradiiilor.
Dup 1980 apar tot mai multe volume despre etnografia i folclorul românilor din
Ungaria. Alexandru Hoopan a întocmit un volum cu scrieri în limba maghiar despre
obiceiuri, Lucia Borza a publicat o culegere de folclor din Chitighaz, iar Eva Kozma
a cuprins în volum piese valoroase din folclorul muzical. În anul 1987 a v zut lumina
tiparului un volum despre s rb torile calendaristice, iar Sámuel Domokos a strîns în
volum cîntecele funerare scrise de micherecheanul Teodor Sava.
– În spatele acestor cercet ri, lucr ri legate de p strarea i cultivarea tradi iilor
st o anumit structur institu ional . Corespunde aceasta societ ii moderne?
– În anul 1993, Comunitatea Cercet torilor i Creatorilor Români din Ungaria
constituit cu doi ani mai devreme, a înfiinat Institutul de Cercet ri al Românilor din
Ungaria, instituionalizînd astfel munca de cercetare. Institutul funcioneaz cu trei
secii, printre care i secia de etnografie. În urma cercet rilor din cadrul acestui
institut, în ultimii ani au ap rut multe publicaii. Merit s fie amintite publicaiile
menite s prezinte istoria, etnografia i graiul anumitor localit i, dintre care au ap rut
deja dou volume. Volumul intitulat Date etnografice despre românii din Ungaria d o
scurt privire asupra fenomenelor etnografice i folclorice. De la înfiinare, Institutul
de cercet ri organizeaz în fiecare an sesiuni tiin ifice, în cadrul c rora sînt
prezentate comunic ri tiin ifice cu rezultate obinute în anul respectiv, care apoi
întotdeauna sînt publicate i în volumul cu titlul Simpozion. Tot în editarea institutului
a ie it de sub tipar un volum bilingv cu culegere de studii intitulat Annales. În anul
1998 a ap rut o carte care cuprinde bibliografiile personale ale cercet torilor care
activeaz în cadrul institutului.
M întrebai dac avem o structur institu ional care corespunde societ ii moderne.
Eu a fi fericit dac am avea tineri ambiio i, care ar lucra cu pricepere în acest
domeniu, însuind metodele moderne ale cercet rii,  i bineîneles dac aceast
munc ar fi sprijinit atît moral cît i financiar. Dat fiind c comunitatea româneasc
din Ungaria este redus , este îmbucur tor c mai sînt înc membri preocupai de
studierea culturii materiale i spirituale.
– Mai avem resurse, noi izvoare neatinse, unde ar fi necesare cercet ri prin
speciali tii no tri actuali i viitorii no tri etnografi, istorici?
– În viaa comunit ilor româneti p strarea tradi iilor a avut un rol important pîn în
ultimii ani, fiindc pe lîng limba matern acest domeniu a fost elementul distinctiv  i
semnificativ al contiinei de naionalitate. Dac în toate comunit ile româneti ar fi
prelucrate deja toate domeniile culturii materiale i spirituale, nici atunci nu am putea
zice c nu avem nimic de-a face. Mai ales c tema cercet rilor este nu numai analiza
tradiiilor motenite, ci  i a celor existente, create în ultimele decenii. Acestea, poate
nu au nici o leg tur cu cele de odinioar , ci s-au format în cadrul societ ii actuale,
în urma noilor raporturi economico-sociale.
– Cum vede ochiul unui cercet tor existen a tradi iilor? Sînt înc vii? Se pot
moderniza, aplica corespunz tor vie ii actuale a na ionalit ii noastre?
– Cred c în munca de cercetare, pe lîng metodele obinuite, trebuie s introducem
i unele noi, care tind spre cercetarea culturii populare aa cum ele arat în prezent,
incluzînd bineîneles elementele originale i toate influenele pe care le-a suportat.
Tradiiile vechi nu sînt vii  i nu se pot moderniza, fiindc ele aparin unei lumi
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pierdute. Disparaia celor mai multe fenomene ale culturii populare nu este o
tr s tur specific de natur etnic , ci un proces social general, caracteristic la
sfîritul secolului al XX-lea. Nu înseamn îns c nu trebuie s cunoatem, s
r spîndim aceste valori culturale, fiindc ele reprezint etapele acelui proces de
dezvoltare, prin care a trecut românimea din Ungaria, ajungînd în stadiul actual.
– Care ar fi responsabilitatea fiec ruia dintre noi în p strarea i promovarea
tradi iilor noastre?
– Generaiile de pîn acum s-au legat sufletete de tradiiile vechi, fiindc le tiau din
experien , erau o parte din viaa lor. Cu timpul îns , modul de via s-a transformat
în aa m sur , încît aceste fenomene etnografice  i-au pierdut rolul adev rat,
ajungînd s fie subiectele amintirilor  i ale cercet rilor. „Generaia computerelor” este
– dup experienele mele – absolut dezinteresat fa de aceast cultur tradiional ,
fiindc nu mai are nici o leg tur sufleteasc cu ea. Cum s aprecieze ceea ce nu
cunoate, numai – în cel mai bun caz – din povestiri. Tocmai pentru aceasta
responsabilitatea noastr const în r spîndirea acestor valori culturale.
E cert c cu timpul se vor terge urmele tradiiilor vechi, de i, dup p rerea mea,
acestea sînt p strate undeva în mentalitatea oamenilor. În permanen se formeaz
îns valori noi, corespunz toare vieii actuale, care pot fi considerate fenomene ale
culturii populare din zilele noastre. Cred c i originea, dezvoltarea, factorii principali,
motivele, r spîndirea în spaiu i timp a acestora se poate cerceta cu metodele
etnografiei  i ale antropologiei culturale.
– anra –
[Foaia româneasc , 22 octombrie 1999, p.1.]

Anul 50 – Fiier al colaboratorilor FOII (3)
Gheorghe Santău
debut profesional, debut jurnalistic, debut literar



O prezen discret în presa româneasc , care î i controleaz foarte atent


materialele înainte de a le încredina tiparului, i care î i asum cu tenacitate
dimensiunea cultural a produciei jurnalistice, este Gheorghe Sant u (n.1923). Fa

de colegii s i de generaie, care s-au folosit de la început de acest prilej de a ie i
public prin pres , Gheorghe Sant u cu pseudonimul Sahe, cu o bogat activitate


cultural i profesional , colaboreaz destul de tîrziu i din plin la ziarul românesc. În

plus, de i s-a adunat suficient material, (cum este proza sa memorialistic ),
amînarea public rii într-un volum individual care s recupereze textele sale de


cultur i literatur este mult prea nedreapt i nejustificar . De altfel, cum o s

vedem, nu e unicul caz în aceast situaie de întîrziere a debutului jurnalistic i

editorial. Activitatea în folosul ob tii i-a furat autorului pl cerea de a poposi în taina

cuvîntului scris, care a devenit tot mai mult o form de dialog cu sine i mai puin cu
lumea.
O prim tentativ de apropiere de presa româneasc o are în 1952, al turîndu-se
primei generaii de intelectuali care bat la porile debutului (Ecaterina Papp, tefan


Berbecar), i trimite corespondene la Po ta redaciei. În num rul 4/ 15 februarie

1952 al ziarului Libertatea noastr i se r spunde i lui Gheorghe Sant u, care


intervine în sugerarea unor m suri de propagare a ziarului i îi invit i pe studenii
colii Superioare din Budapesta la colabor ri la suplimentul de atunci al ziarului,
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Vocea tineretului. De i în perioada 1949–1955 funciona ca pedagog la c minulcoal „I.C. Frimu” prestaia de dasc l este receptat puin mai tîrziu, în anul 1955,

an care-l prezint în plin afirmare profesional i de cînd devine director al
c minului, simultan cu activitatea de profesor. În num rul 11/ 27 mai 1955, într-un
amplu material semnat de Marius Turcu (O lun în R.P. Român ), Gheorghe Sant u
este amintit printre cei care efectuau o c l torie de studii la România al turi de Pálffy

Endre, Kertész Viorica, Balogh Iosif, Cioca Teodor i Marius Turcu. Tentativa de a
intra în dialog cu noua serie a ziarului Foaia noastr o are în num rul 2/ 15 noiembrie


1957, cînd i se d r spuns iar i la Po ta redaciei, al turi de Petre Zsurzsuk (dup
ortografia numelor care funciona atunci). Abia dup anii ’65, într-un reportaj semnat

de Ilie Iv nu (Aspecte de la Colegiul „I.C. Frimu” din Giula, în Foaia noastr , an XII,

nr. 7/ 1 aprilie 1968) se recunoa te public prestaia profesional a directorului de
c min.

Anul 1968 este i anul cînd se produce adev ratul debut în pres al lui Gheorghe
Sant u, ca intervenie direct cu un text semnat. Este prima deschidere spre proza
memorialistic , recuperînd perioade din formarea sa profesional în cercul studenilor
clujeni, în secvena Amintiri, publicat în num rul 24/ 15 decembrie 1968. Dar fiindc

autorul textului îmbin formula evocatoare a unui timp i a unei atmosfere culturale


mai ales, dar i c st pîne te arta nar rii prin inserii de autobiografie cu acest text
poate fi deopotriv considerat ca debut literar. Dovada o face decizia autorului de a

reactiva memorialistica într-o bucat mai ampl din acela i ciclu Amintiri, în volumul
colectiv de scrieri ale românilor din Ungaria Muguri (1973). În anul 1969 este
acceptat în comisia redacional a ziarului Foaia noastr , al turi de tefan Oroian,

Gheorghe Petru an, Vasile Roxin, Petru Cîmpian. Continu colaborarea la ziar cu

materiale documentare i informaie precum acest medalion Nicolae B lcescu,
ap rut în nr. 13/ 1 iulie 1969. Vasile Roxin este primul ziarist din comunitate care îi
face lui Gheorghe Sant u o prezentare (În vizit la c minul I.C. Frimu din Giula, în


nr. 10/ 15 mai 1971). Problema colariz rii elevilor, pus cu destul rigoare i
acuitate revine la Gheorghe Sant u într-un articol de atitudine: Pe marginea
problemei colariz rii sau înc ceva despre colarizare (în F.N., an XXII, nr. 12/ 15
iunie 1972 p.7). O alt direcie deschis de debutul literar este practica reportajului
de c l torie, din secvenele Note de drum (nr. 15/ 1 august, 1972), În Bucegi (nr. 16/

15 august 1972). S amintim i prestaia autorului ca istoric literar, prin cîteva
medalioane de scriitori (S. Pet fi - 150 de ani de la natere, în F.N., an. XXIII, nr. 1/ 1

ianuarie 1973. Gyula Juhász - 90 de ani de la natere în nr. 7/ 1 aprilie 1973) i

exerciiul prozei scurte, prin valorificarea anecdoticului i umorului din buc ile Poi
s -mi dai restul? Condica de remarcaii, O s te coaste Antoane. Foarte activ în
panul scrisului beletristic al lui Gheorghe Sant u sînt anii 1985–1986, cînd scrie

scurte proze, care îmbin evenimente i situaii tr ite ori imaginate de scriitor

transform textul jurnalistic în creaie ficional , printr-un joc al planurilor narative i o
raportare a naratorului la cele narate. Texte precum precum Tutu Gan (nr. 51-52/ 20
decembrie 1985), Vai, ce r u am dormit... nr. 3/ 17 ianuarie 1986), Steru (nr. 51-52/

19-26 decembrie 1986), i mai ales O perit Mura (Calendarul Nostru, anul 1986) sînt

curate proze construite pe împletirea memorialisticii cu tehnica amîn rii i


suspansului, dar i cu dialoguri pitore ti de o frumusee a limbii orale expresive.

Ziarul românesc mai consemneaz i activitatea de traduc tor în cazul lui Gheorghe
Sant u cu texte din Radnóti Miklós (în nr. 14/ 6 aprilie 1980), Csák Gyula (în nr. 9 2


martie 1984) i traduceri din Lucian Magdu, poemele Nud (în nr. 23/ 6 iunie 1986) i

Pîia ul sec (în nr. 35/ 29 august 1986).
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Cînd în 1978 dr. Gheorghe Sant u se retr gea, dup mai bine de 30 de ani activitate

didactic social , jurnalistic i literar , m rturisea cu dezarmant sinceritate c anii


de la c minul i coala de la Giula au avut „mult-mult coninut”, neînc p tor pentru

„pl cerea muncii” i „d ruirea unei profesii”. Iar dac azi înc tinereea activ în pres

a lui Gheorghe Sant u poart pecetea stilului s u, a tinereii spirituale mi c toare de


gînd i imagine, credem c mesajul este mai mult fapt i bucurie a reg sirii, decît
înfrîngere: S -mi organizez activitatea în aa fel ca s m simt bine, s -mi satisfac
pasiunea cititului, poate am s mai scriu cîte ceva pentru Foaia noastr .” (De vorb
cu dr. Gheorghe Sant u, în nr. 49/ 9 decembrie 1983).
Cornel Munteanu
[Foaia româneasc , 19 mai 2000, p.13.]

Anul 50 – Fi ier al colaboratorilor FOII (5)
Alexandru Ho opan
• debut publicistic • cercet tor • redactor



O personalitate complex , cu vocaie constructiv i largi preocup ri culturale, de la

folclor, etnografie, la ziaristic i literatur (poezie, proz , epigrame), redactor de

pres periodic i de specialitate, Alexandru Hoopan (n. 1937) face parte din a doua


generaie de vîrf a intelectualit ii române ti din Ungaria i a treia generaie de
absolveni ai liceului giulan, al turi de Lucian Magdu, Gheorghe Marc, Gheorghe


Petru an, Mihai Cozma, Gheorghe Roati .a. Imensa activitate jurnalistic , precum
i diversitatea formelor ei de reprezentare, responsabilitatea care plutete deasupra


articolelor publicate i spiritul riguros în materialele de specialitate, impun i în cazul
acestui creator adunarea lor într-un volum distinct, care s -i recompun profilul
omului cultural integral.


Ca i colegii de generaie, cu o u oar întîrziere în decizia încerc rii, Al. Hoopan
încearc debutul, la finele studeniei seghediene, prin Pota redaciei, cu dou

materiale, unul de popularizare cultural , i cu cîteva versuri, în nr. 2/ 15 ianuarie

1958 al Foii noastre. Îns adev ratul debut de pres , care identific i predilecia lui
Alexandru Hoopan pentru cercetarea folclorului românilor din Ungaria, are loc în nr.
3/ 1 februarie 1959, cu textul Dou zic tori din comuna Micherechi, scurte glos ri pe

marginea semanticii i construciei lingvistice a unora din cele mai expresive

formul ri populare rostite în mari momente de ceremonial („Cr ciunu-i ciul  i s tul” i

„Patile-s mîndre i fl mânde”). În anul 1959, cînd se g sea profesor la coala din

B tania, scrie un emoionant material despre locul i oamenii lui (O întrunire
prieteneasc la coala român din B tania, în nr. 7/ 1 aprilie 1959), articol care


atest i calit ile de bun reporter, atent la mi c rile interioare ale omului de-al turi.

Public apoi sporadic, cu articole de informare politic dar i cultural (Sear literar

la Giula, în nr. 22/ 16 noiembrie 1961), de atitudine critic i obiectiv (Situaia
bibliotecilor noastre, în nr. 3/ 1 februarie 1963).

Pîn în anul 1962, aciunea de culegere i prelucrare a folclorului se f cuse
amatorist. În mai 1962 are loc o consf tuire la ELTE din Budapesta unde se pune

problema acut a unei aciuni tiinifice de recuperare a creaiei populare, aciune

urmat de un articol critic al lui Gh. Petru an despre culegerile de folclor. Aceste
dou evenimente au condus la constituirea unui colectiv de cercet tori, care, iat ,
învestesc în Alexandru Hoopan responsabilitatea colectivului, format din Gheorghe
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Petru an, Ana Varga (în nr. 24/ 15 decembrie 1962). Este anul care-l afirm pe Al.

Hoopan ca personalitate în cercetarea i valorificarea creaiei populare. O face cu


pasiune i în bun tiin , fie pe calea reportajului de profil (despre ansamblul de
dansuri din Aletea, în nr. 23/ 1 decembrie1962), fie prin dialoguri deschise sau

prezent ri cu povestitori populari (Vasile Gurz u, 1963, Mircea Mure an, 1971,
Toader imonca, 1978, Maria Ardelean, 1979). Paralel, scrisul lui Alexandru Hoopan


se valorific i prin practica unor schie, povestiri umoristice i anecdotice, precum
Scrisoarea lui Ilie (1966), O întîmplare de ieri (1967). Tot din aceast perioad


dateaz i încerc rile poetice ale sale, o poezie descriptiv cu jocuri cromatice i
sonore transpuse în imagine difuz , din care amintim aici Moment de toamn (în nr.

23/ 1 decembrie 1968), dar i autor de epigrame (în nr. 6/ 15 martie 1970).
Activitatea sa bogat , puterea de angajare la o aciune ampl , l-au îndrept it pe Al.



Hoopan s fie i unul din cei mai serio i profesioni ti ai gazet riei. I se d
responsabilitatea comisiei redacionale din cadrul U.D.R.U., în 1969, în care

activeaz cu spirit critic i polemic ascuit (o discuie la obiect vizînd limbajul gazetei
are loc la începutul anului 1970). O mai veche disput reactiveaz Alexandru


Hoopan fa de nuvela lui Ilie Iv nu , Cheia, o critic mult prea sever i
subiectivizat la extrem (în nr. 19/ 1 octombrie 1970), disput care va antrena o vie
polemic în celelalte numere, în care intr , Ana Varga, Anton Goia. Din 1972

Alexandru Hoopan devine conduc torul îns rcinat, apoi redactor- ef al periodicului,
din faza giulan , cu o activitate lung , pîn în 1991. Dou lucruri majore a construit

în aceste etape Alexandru Hoopan: din 1982 a iniiat i redactat volumul de

etnografie i folclor, Izvorul, a editat volume valoroase de specialitate (Proverbe i
zic tori din Micherechi, 1974, Povetile lui Mihai Purdi, 1977, Florian–Povetile lui
Teodor imonca, 1981, 1982); în al doilea rînd, aduce primele modific ri de

substan în conceperea ziarului Foaia noastr , reu ind s reduc distana valoric
fa de etapa budapestan a redaciei, prin deschiderea spre formarea unor tineri

jurnali ti ai comunit ii. Reiniiaz apariia suplimentului Vocea tineretului, din p cate
sistat în iunie 1979, dup cinci ani de apariie, locul de afirmare a unor condeieri de
viitor precum Petru Cîmpian, Ioan Sz. Kiss, Edda Illyés, Mihai Kozma (Giula), tefan

Fr tean, Maria Berényi, Tiberiu Herdean, Tiberiu Juhász, Eva Ruja Bányai .a. Apoi,
e perioada fertil în care ziarul inaugureaz , dup atîia ani de n dejde, apariia

s pt mînal , care se menine i azi. Ca pierdere îns , perioada directoratului lui Al.

Hoopan a fost sistarea o vreme i apariia sporadic a Potei redaciei prin care

putea impune creatori tineri. Încercarea din 1991 i apelul la o revigorare a ziarului
(de la titlu, aspect, format, coninut) a avut de înfruntat reacii opuse din partea

colectivului redacional. Trecerea are loc sacrificînd i titlul, ziarul devine NOI românii

din Ungaria, dar i rupînd anul de tradiie, care din 1 octombrie 1991, este abandonat

devenind anul I [XLI], aciune care a creat un precedent, i pentru Foaia

româneasc , din 1998, anul I [XLVIII] i, recuperat abia acum, în anul 50–L de
actuala redacie. Evantaiul larg al scrisului s u cuprinde în perioada ultim a ziarului

pe care l-a p storit glose, comentarii, tablete, scrise cu verv i critic necru toare,

dar i poeme confesive, meditative, strînse în volumul R d cini comune din 1991.

Am fi tentai azi s a tept m de la Alexandru Hoopan, ca m rturie vie, multe din



tainele echipei redacionale a ziarului românesc, ca i din bucuriile reu itelor i


sup r rile nereu itelor. C ci vocaia sa de constructor îl înnobileaz , dar îl i invit ,


cu onoarea cuvenit mae trilor, s dea mai tinerilor jurnali ti sperana mersului
înainte cu folos.

Cornel Munteau
[Foaia româneasc , 2 iunie 2000, p.13.]
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Anul 50 - Fi ier al colaboratorilor FOII (6)
Maria Berényi
debut în pres – debut literar– cercet tor



Un intelectual tenace, cu vocaie constructiv , care transform pasiunea cercet rii i
actul intelectual superior în preocupare constant , rafinat om de cultur cu program

riguros de lucru i un spirit activ în proiecte culturale de elit , Maria Berényi (n. 1959)

nu are complexe i nici nu dezarmeaz atunci cînd necesit ile culturale ale

comunit ii îi solicit contribuii de substan i de durat . O serie de proiecte poart

amprenta personalit ii sale, atît prin metod de lucru în echip , cît i prin stil,

sobrietate a gesturilor i perseveren a luptei pentru crearea condiiilor optime de

afirmare. În plus, polivalena personalit ii sale, de la publicist, poet, la cercet tor i

om public, i-a dat un ascendent valoric bine meritat asupra colegilor de generaie i

un respect al muncii asidue. Prin manifestarea acestor aspecte i prin talent precoce
în traseul afirm rii sale, Maria Berényi ar aparine mai degrab genului clasic de

intelectual al comunit ii române ti din Ungaria, de tip Lucian Magdu sau Alexandru
Hoopan

Ziarul românesc i-a f cut, în istoria sa, un bun obicei din a urm ri de timpuriu

evoluia viitoarelor personalit i. Iat , i în cazul Mariei Berényi, elev în clasa a opta
în anul 1972, presa o înregistreaz ca foarte activ la concursurile iniiate de
redacie, obinînd punctaj maxim la un concurs de dezleg ri (în nr. 8,15 aprilie 1972,

p 5). Frunta la înv  tur , este aleas responsabila clasei, în 1973. La finele anului
colar i la încheierea ciclului gimnazial, iese i public, printr-o intervenie la


festivitatea de sfîr it de an colar (în nr. 13/ 1 iulie 1973). Spirit deschis spre
literatur , în anii de liceu, Maria Berényi întreine un dialog cu Mihai Sin, ocazia vizitei
scriitorului din România, fiind printre cei care i-au adresat întreb ri invitatului, al turi
de ali liceeni cu aptitudini literare: Mihai Gurz u, Gheorghe Mihu (în nr 22/ 15
noiembrie 1974, p. 6). Iniiative personale îndr znee ale liceenilor, conjugate cu
iniiativa ziarului de a organiza întîlniri cu cititorii tineri (constituirea unor cercuri ale

Foii noastre), încurajeaz elevii s ia ei în i i curajul organiz rii unor concursuri pe
materii. O afl m pe Maria Berényi în fruntea unor asemenea aciuni, atît la concursul

de ortografie român , cît i la cel de matematic , al turi de elevul mai mare, Tiberiu

Juhász (în nr. 6/ 15 martie 1975). Toate aceste antrenamente intelectuale i rezultate

meritorii continu i în perioada studeniei de la ELTE Budapesta, cînd consemn m
debutul în pres al Mariei Berényi. E vorba de textul De ziua copilului, ap rut în
suplimentul reactivat, Vocea tineretului, an V, nr. 11/ 1 iunie 1978, un text confesiv,

care m rturise te sentimentul marii treceri al adolescentului, printr-o formulare

direct , care va angaja mai tîrziu i poezia ei, „am 19 ani, aadar sînt un om matur”.

Interesant în cazul acestui autor e faptul c , de i este un temperament liric prin

excelen , abordeaz mai întîi proza scurt , în note i glos ri pe marginea unor


situaii i evenimente. Textele a ezate sub rubrica pe care o iniiaz la ziar, Fapt
divers, nu numai c atest reale disponibilit i pentru ziaristic , prin felul cum

transform o situaie din cotidian într-un eseu meditativ, dar pot constitui i debutul
literar al autoarei. Cele dou texte, publicate la intervale apropiate (în nr. 23/ 10


septembrie 1978 i nr. 25/24 septembrie 1978), st pînesc arta relat rii i jocul
imaginativ al asociaiilor în jurul unui eveniment aparent banal, cu un puternic mesaj
constructiv. „Îmi place s scriu despre lucruri bune, îmbucur toare, i mi se pare c
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toi cei ce scriu au preferin pentru temele pozitive, bune i frumoase” (nr. 25/24
septembrie, 1978, p. 5). Dac acest an, 1978, atest dublul debut al Mariei Berényi,
prestaia studentei budapestane din perioada 1979-1981 o deschide spre cercetare
i istorie a relaiilor culturale, printr-o munc susinut de documentare i valorificare
a arhivelor publicistice. Într-un interviu realizat de ziarul românesc în noiembrie 1981,

preocupat de ideologia anilor ’50, susine o documentare obiectiv i impersonal :
„Aici trebuie s intervin capacitatea de a seleciona, de a delimita valoarea
adev rat de cea fals a materialului” (în nr. 46/ 15 noiembrie 1981, p. 4).

Activitatea literar a Mariei Berényi este deosebit de fertil i variat , începînd cu

anul 1983, cînd cunoa te dou direcii simultane: pe de o parte, recuperarea unor
documente despre activitatea cultural a românilor din secolul al XIX-lea, pe de alt


parte, afirmarea ca istorie i critic literar, i mai ales, ca poet. Pentru prima direcie,
iniiaz un serial de articole de istorie a comunit ii în plan cultural, în anul 1984
(cîteva exemple: Viaa social , cultural a românilor din Monarhia austro-ungar în
sec. al XIX-lea, Rolul Budapestei în istoria literaturii române), iar pentru a doua
practic articolul de evocare: Nichita St nescu a împlinit 50 de ani (în nr. 24/ 17 iunie

1983) sau cronica i recenzia literar Însoitorul lui Constantin oiu ( în nr. 46/ 16

decembrie 1984). Este i autoarea unei rubrici susinute de cultur istoric , cultural
i literar : Figuri bihorene, din care se desprinde apoi, între 1986-1988, Portrete
interbelice.
Poeta Maria Berényi se afirm , începînd cu anul 1984, cînd i se rezerv un profil liric,

cu o prezentare a redaciei, i însoit de trei poeme, Fotocopia gîndurilor mele, Sfîrit
de veac, Toamn , Spicuind din portretul redaciei, „o fire echilibrat , cu verv
optimist , cu privire luminoas ” ad ug m c poezia Maria Berényi exprim grave

meditaii existeniale, o con tiin care reflecteaz dureros de amar un veac” în care

„gîndurile se topesc ca lumina cea de cear ” (Sfîr it de veac). În aceast zon a
creaiei literare, Maria Berényi este un poet reprezentativ, activ prezent prin volumele
individuale: Autodefinire (1987), F r titlu (1989), Pulsul veacului palid (1997).


Exerciiul seleciei i prelucr rii documentelor de arhiv preg te te terenul fertil al
cercet torului unor zone ale ziaristicii dinainte de 1900, care are leg tur cu
românitatea din Ungaria. S ad ug m c munca de cercetare a deprins-o pe M.

Berényi cu rigoare, sistem de referine i lucrul în echip , cu îndr zneala actului

cultural major. A a se face c se al tur unui grup de colegi intelectuali, care ia
iniiativa unei reviste de studii culturale, Timpuri, în anul 1985. Activitatea colectivului
de aici (Tiberiu Herdean, Ion Budai, Alexandru Hoopan, Ioan Sz.Kiss, Gheorghe


Sant u), f cut cu mult elan i pasiune, a întreinut mult vreme spiritul de echip i

pasiunea cercet rii. Maria Berényi este cea care la sfîr itul anului 1990 se implic
într-o aciune tenace de a strînge rîndurile intelectualit ii într-o formul

instituionalizat , cu un program supravegheat al cercet rilor i o distribuie a zonelor
cercet rii. Rodul acestor eforturi constructive a fost iniial cercul Pentru cultura
român , în anul 1991, devenit apoi Comunitatea cercet torilor i creatorilor

Români din Ungaria, în 1992, i în fine, Institutul de cercet ri al românilor din
Ungaria, din 1993, cînd Maria Berényi devine director. Aceast perioad este una
din cele mai pline în realiz ri, în proiecte de anvergur , începînd cu organizarea

anual a unui simpozion al cercet torilor i susinerea unor publciaii specializate pe
domeniile cercet rii, Simpozion, Almanah sau volume distincte: Românii din
Transilvania  i Ungaria secolului al XIX-lea (1994), Istoria Fundaiei Gojdu (1995).

Fiind un model de munc intelectual , un poet format i matur pe instrumentele
limbajului liric, credem c Maria Berényi va deveni factorul coagulant al
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intelectualit ii române ti din Ungaria, al turi de care trebuie s p leasc orice orgolii
i interese de grup.
Cornel Munteanu
[Foaia româneasc , 9 iunie 2000, p.13.]

Anul 50 – Fi ierul colaboratorilor FOII (7)
Mihai Cozma
debut în pres • profesor • autor de manuale



Comunitatea româneasc din Ungaria poate avea un sentiment de siguran i
stabilitate, cît vreme prezena activ a profesorului Mihai Cozma lucreaz cu rîvn


la veghea limbii române. Sociabil i agreabil în cercul intelectualilor, înconjurat i



a teptat cu dragoste i preuire de atîia din fo tii s i studeni filologi seghedinieni,
generos pîn la identificare cu semenii s i, Mihai Cozma (n. 1938) n-a avut nicicînd
orgolii sau complexe care s creeze inconforturi sau reacii imprevizibile. Cînd

mustr tor p rinte te, polemic pe alocuri, cînd probleme majore ameninau unitatea


comunit ii, cînd jovial i sf tos, pus pe gluma binef c toare, profesorul i publicistul


r mîn o vocaie constructiv i o mare con tiin româneasc , care trebuie curtat cît
mai des de generaiile de azi, pentru a g si cheia unit ii în jurul tr irii pentru limba

român i pasiunea asum rii unei responsabilit i superioare în nume colectiv.
S fi deschis oare interesul pentru limb tocmai jocurile de dezleg ri tip rebus
organizate de Libertatea noastr (suplimentul Vocea tineretului) în 1955, cînd elevul



pe atunci Mihai Cozma cî tiga premiul I i f cea tentativa ie irii publice în pres ?
Dup cum, ne putem întreba dac jocul teatral din piesa lui Tamási Áron, în rolul lui
Dobos, tot din 1955, stîrnea interesul pentru limba rostit , declamat ? Exerciiul limbii


prin joc trece u or în exerciiul prin scris. În acela i an, 1955, consemn m debutul

publicistic al tîn rului student budapestan, cu un articol de atitudine i optime


despre problemele sociale i culturale ale studenilor i profesorilor Articolul edina
bursierilor la Budapesta, publicat în Libertatea noastr , anul V, nr. 21/14 octombrie



1955 face proba unui stil limpede, riguros în construcie i ton u or etnic. Încearc i
practica adapt rii unor scrieri, ca instrumente în exerciiul corelaiilor de semnificaii,

publicat în chiar ultimul num r al Libert ii noastre din anul mi c rilor radicale, 1956

(O conferin izbutit , în nr. 21/11 octombrie 1956). R mîne i azi un mister
întreruperea colabor rii la ziar (în noua sa formul , Foaia noastr ) mult vreme dup


acest demaraj bun i de înalt inut . Presa îi urm re te doar activitatea ca student
în compania Mariei Selejan sau Ion Mîndru u (în nr. 7/1 aprilie 1959), sau în

materiale semnate de colegul mai tîn r Gh. Petru an (în nr. 24/15 decembrie 1959).
Particip în 1960 la o c l torie de studii în România, al turi de Emil Bodirc , Gh.



Petru an, Ana Selejan i prof. Domokos Sámuel (în nr. 19/1 octombrie 1960). Acela i

coleg de studenie Gheorghe Petru an consemneaz activitatea colegilor absolvenipracticani la clas (Alexandru Király, Ioan Mîndru u, Mihai Cozma) sub
coordonarea prof. Pálffy Endre. Anul 1961 devine astfel anul de debut al carierei

profesionale a lui Mihai Cozma, atît ca dasc l de limba român , cît i ca implicare în

aciunea conjugat a culegerii folclorului. Un plus de vigoare i tineree venind

dinspre proaspeii liceniai, Mihai Cozma i Alexandru Király, r zbate la o consf tuire

organizat în martie 1962 la ELTE (Gh. Petru an, O aciune pentru culegerea
folclorului românesc din ar ). Raporturile colegiale din studenie dintre cei doi, Gh.
 
Petru an i Mihai Cozma, au condus la inaugurarea la catedra de român din

Seghedin a unei echipe de dasc li activi i animatori culturali de aleas prestaie
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intelectual . Articolul lui Gheorghe Petru an, Preocup rile unui tîn r profesor, ap rut
în Foaia noastr , an VI, nr. 14/15 iulie 1962, îl surprinde pe tîn rul asistent de la
coala Pedagogic , Mihai Cozma, cu proiecte complexe, un plan al culegerii de
folclor, studii despre dialectele din Ungaria. Ziarul îi înregistreaz permanent

prestaia ca profesor, fie prin implicarea în activit i de perfecionare (Bichi ciaba –
1967, Giula –1970), fie prin participarea la cursuri de var sau stagii practice cu
studenii (Sinaia –1968, Oradea –1970) fie prin intervenii cu conferine despre limba

român în coal (nr. 9/1 mai 1969).
Analizînd presa româneasc din unghi cultural, am avut surpriza s constat m, în

cazul lui Mihai Cozma o atitudine i un caracter de înalt clas , o verticalitate a

gesturilor i interveniilor sale, care nu las locul unui comportament public duplicitar.

Implicarea în treburile ob tei (fie în comisia redacional , în anul 1963, fie în cea de

înv  mînt, în 1969), responsabilitatea care i-a i insuflat pasiunea pentru lucrul bine


f cut i temeinic gîndit, ca i am r ciunile pe care le-a purtat cu stoicism, dar f r


r ut i i invidii, nu l-au descurajat i nici nu l-au f cut s abandoneze lupta pentru


competen i rigoare. A a se face c uneori este prea prezent, alteori se retrage
circumspect, pentru a regîndi o atitudine sau alta. Profesorul este dublat de un

combatant tenace, antrenat în ap rarea integrit ii i independenei ziarului
românesc. Interveniile sale polemice, atunci cînd tot felul de vînturi ideologie
amenin toare se ab teau asupra sorii periodicului românesc, au c utat s menin


o cot valoric ziarului i s imprime o con tiin activ în rîndul cititorilor. La

începutul anului 1970, într-o edin redacional deosebit de aprins s-a ridicat din
nou problema ziarului (coninut, titlu, limbaj). Referatul redaciei punea chestiunea

adapt rii limbajului ziarului la nivelul cuno tinelor cititorilor. Reacia lui Mihai Cozma
venea atunci din partea unui specialist în limb , mai ales în limba românilor din
Ungaria, încît articolul s u Cîteva observaii în leg tur cu limbajul gazetei Foaia

noastr (în nr. 3/1 februarie 1970), polemic i corectiv, formula un principiu
elementar, care disocia un tip de limbaj gazet resc identificat cu limbajul dialectal de
unul literar, care inea de pres în sine: „Dac nu m înel, limbajul „dup gustul

cititorilor no tri” în cazul acesta ar fi un limbaj dialectal. Se pune întrebarea: ce vrem
noi, care e scopul nostru? Ridicarea limbajului dialectal la nivelul limbii  i nu invers!”.


Sperana revigor rii i a unui „aer” proasp t, ca i necesitatea de a avea un teren

liber de afirmare, în condiiile în care dou refuzuri are din partea redaciei ziarului i


a comunit ii (nici o tire nu -a dat în leg tur cu o lucrare a profesorului, Uniunea sa ar tat dezinteresat de un bogat material folcloric strîns de profesori, în anul 1971)

l-au f cut pe Mihai Cozma s se ata eze grupului de iniiativ al noii publicaii

Timpuri, care pornea la drum în 1985, unde î i public studiile punînd limpede
problema limbii materne (Situaia limbii noastre materne, Timpuri, 1985). O nou

tentativ de implicare, cu responsabilitate i pasiune, pentru soarta ziarului, o are în
1990. În dou importante articole, Mihai Cozma ofer soluii din cele mai bune pentru
o eficientizare a prestaiei ziarului. În primul, Despre presa noastr (nr. 7/15 februarie
1990) propune o distribuie mai funcional a presei, prin deschiderea spre cititorii

tineri i spre creaiile intelectualilor (literatur , arte plastice, cercet ri etnografice). Cel
de-al doilea, Urgentarea reînnoirilor (în nr. 14/6 aprilie 1990) avertizeaz asupra

pasivit ii redacionale fa de soarta ziarului, absenei unui scop bine definit i

necesit ii înnoirii stilului care s aduc cititori muli i constani.


Profesorul i publicistul Mihai Cozma vine cu un orizont larg i dinspre cercetare, fie
din domeniul lingvistic (Cuvinte i expresii româneti. Pentru conversaia în limba
român ) fie din cel didactic, ca autor de manuale (Istoria literaturii române, 1964,
Metode i procedee pentru predarea limbii  i literaturii materne, 1970, Gramatica
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limbii române, 1979, Limba român , 1998). Cauza pentru care pledeaz este
pasiunea cercet rii de o via a dasc lului, „însuirea cuvintelor în aa fel ca limba
român s devin o limb activ , adic o limb vorbit ” (în nr. 4/15 februarie 1970).
Ad ug m la acestea c o preocupare din anii ’80 (Comportamentul naionalit  ii
române în utilizarea limbii dialectale) revine în actualitate, printr-o demonstraie de

atitudine i o argumentare la obiect, într-o problem spinoas , angajînd la dialog
întreaga intelectualitate, Ce români sîntem noi? (în Foaia româneasc , an III, nr.
15/14 aprilie 2000).
Tinereea activ , generozitatea comunic rii, senin tatea luminoas a
comportamentului s u, r mîn ca o invitaie la dialog pl cut între generaii. Pe aceast
miz pot conta oricînd tinerii liceeni de azi, dac au virtutea credinei pîn la cap t
 
într-un ideal comunitar i î i asum vocaia de lupt tor nicicînd înfrînt, pe care le-o
ofer Mihai Cozma.

Cornel Munteanu
[Foaia româneasc , 16 iunie 2000, p.13.]

Anul 50 – Fi ier al colaboratorilor FOII (11)
Tiberiu Herdean
debut jurnalistic • critic literar • redactor
Anii ’80 ai ziarului românesc au cunoscut una din cele mai bogate perioade, cînd o

generaie tîn r s-a afirmat devreme i a confirmat intuiiile redaciei de atunci,
deschizîndu-i paginile colabor rilor. Dac e s amintim componena acestui grup

activ de tineri jurnali ti, o facem nu atît cantitativ, pentru num rul mare de condeieri,

cît mai ales calitativ, pentru valoarea de grup i individual a produselor lor

publicistice. În plus, ei formeaz cea de-a dou generaie compact de jurnali ti ai
comunit ii, din seria apariiei ziarului la Giula, dup 1971. De la tefan Fr tean, Ioan
Sz. Kiss, Petru Câmpian, Zoltán Papp, la Tiberiu Juhász, Maria Berényi, Tiberiu

Herdeanm observ m c ziarul românesc are în intervalul 1975–1985 i cea mai



rodnic perioad , prin cre terea calit ii articolelor i prestigiul jurnali tilor confirmai.


De departe, prestaia intelectual i jurnalistic a lui Tiberiu Herdean [semnat i

Hergyán, – th –] (n. 1956) aparine criticului literar de vocaie i unui spirit deschis

spre inovaii, capabil de proiecte culturale ample, care contamineaz i mobilizeaz
forele creatoare ale comunit ii. Fa de colega mai tîn r Maria Berényi, despre

care am vorbit cu cîteva fi e mai înainte, antrenat în cercetarea de grup, avînd ca
obiect recuperarea unor documente din istoria românilor din Ungaria, interesul lui

Tiberiu Herdean se aplic mai mult asupra culturii i literaturii contemporane. În plus,


discursul s u critic este unul sintetic, capabil s se mi te pe zone largi ale culturii i


ideilor literare, p strînd un ton obiectiv i st pînind tiina analizei testului pe
semnificaiile majore. În comun îns , cei doi au curajul iniiativei culturale, inovaia în
proiectarea unor aciuni constructive de durat , susinerea activit ilor cu un înalt sim

al responsabilit ii tiinifice, gustul pentru o lectur prelungit , meditat , asupra

c rilor. Ambii repet , în alte condiii i cu alte instrumente culturale, destinul


profesorilor-jurnali ti, Pálffy Endre i Domokos Sámuel, care s-au folosit din plin de

paginile ziarului românesc pentru a- i publica studiile de specialitate, înainte de a
tip ri un volum individual.
Cînd colegii s i de liceu b teau la porile debutului la ziar cu poezia (Elena
Munteanu), reportaj-evocare (Vasile Martin) sau corespondene din liceu ( tefan
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Fr tean), preocup rile lui Tiberiu Herdean in mai degrab de pasiunea sportului
elegant, tenisul de mas . Iat , ziarul îl înregistreaz mai întîi într-o fotografie al turi

de Mihai Bihari, printre frunta ii la tenis, în nr. 18/15 septembrie 1970, rezultate care

îi aduce i statutul de responsabil sportiv, prezent în informaia de la rubrica sport a
ziarului, într-o relatare de Etelka Kocsis (în nr. 22/15 noiembrie 1971). Abia din anul
1972, într-un reportaj sub genericul S pt mîna româneasc la liceul Giula, semnat
de Edda Illyés, este amintit printre premianii concursului de recit ri (în nr. 5/1 martie
1972). În prim vara anului 1974 Tiberiu Herdean se manifest public, printr-un cuvînt
în numele elevilor din clasa a IV-a (nr. 4/15 februarie 1974, în supl. Vocea
tineretului). Colegul s u, tefan Fr tean exersat deja prin scris la ziar, surprinde la

ELTE Budapesta un grup de studeni, de aproape acela i calibru valoric mai tîrziu, T.
Herdean, Ana Borbil, Tiberiu Juhász (În compania studenilor din Capital , în nr.
20/15 octombrie 1977). Este prea mult amînat intrarea cu text a lui Tiberiu Herdean
în pres , fa de prestaia harnic a colegilor de generaie, tefan Fr tan, Tiberiu
Juhász, Zoltán Papp, Mihai Gurz u. Distana de timp este compensat îns cu un


debut publicistic relevant i substanial, care d i orientarea sa ca jurnalist. Scrie o
cronic literar la volumul lui Nicolae Balot , Lupta cu absurdul, ap rut în traducere
maghiar la Editura Gondolat, în 1979. Articolul Posibilul „imposibil” (în nr. 47/26

noiembrie 1979, p. 6) îi descoper lui Tiberiu Herdean i vocaie de critic literar, cu

o lectur de profunzime a textului i, lucru mai rar pentru un debutant în genul

pretenios al criticii, o formul analitic modern . Acela i spirit analitic, mai deschis
spre sintez cultural , este prezent în cursul anului, cu cronici de teatru (Teatrul
Várszínház: Zamolxe de Lucian Blaga, în nr. 17/27 aprilie 1980, Fals parodie

istoric , în nr. 32/10 august 1980), dar i cu reportaje culturale, scrise strîns, dar bine
structurate (Via cultural în Pocei, Situa ia aprovizion rii cu c ri a naionalit ilor,
Pe marginea unei serate literare). Contribuia esenial a lui Tiberiu Herdean la


ridicarea calit ii ziarului, în zona rezervat culturii i literaturii, i care cînt rit valoric

în cooptarea lui în redacia Foii noastre, ine de dou cî tiguri: unul de substan a
scrisului s u literar, fiind printre rarii intelectuali cu o viziune personal asupra
literaturii române contemporane. Cel de-al doilea este aducerea unor colaboratori de

prestigiu, scriitori români valoro i cu texte în pagina cultural , de la Marin Sorescu,
Ion Caraion, Nichita St nescu, la Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Florin Iaru, Matei



Vi niec, Dorin Tudoran. De primul cî tig a beneficiat chiar literatura i arta colegilor


români din Ungaria: se putea vorbi, în sfîr it, de un critic literar de direcie, riguros i

aplicat, cu un discurs modern i subtil în interpret ri. Iat pe cronicarul literar la


volumul lui Ilie Iv nu , Dincolo de orizont, sesizînd punctele prozei autobiografice i
ficionale ale autorului: „Realitatea nu trece prin metamorfoz , nu devine un apropo al
fic iunii. Cînd naraiunea urm rete o tem ce nu ine de experiena imediat a
prozatorului, stilul este distant, aproape impersonal. În aceste situaii apare blînda
ironie mîntuitoare.” (în nr. 4/22 ianuarie 1982). În 1992 recepteaz , printr-o critic

 
ponderat , i studiile lui Gheorghe Petru an i Alexandru Hoopan, care îi dau pe
alocuri prilejul unor opinii personale, al unor sugestii constructive. În zona artei,

cronicarul plastic dovede te o receptare de profesionist în analiza tablourilor lui
tefan Oroian (Expozi ia lui tefan Oroian la Seghedin, în nr. 19/13 mai 1983).
O mare parte din activitatea lui Tiberiu Herdean s-a legat de destinul ziarului
românesc. Mai mult ca sigur c tîn rul redactor a g sit în Alexandru Hoopan,

redactorul- ef al gazetei, un spirit deschis noului, îndr zne la schimb ri de substan
i coalizat în aciunea de revigorare calitativ a presei româneti. Cînd în 1992 i se
încredineaz directoratul redaciei ziarului, speranele de înnoire au fost întemeiate,



c ci ziarul cap t un caracter mai incisiv, î i schimb formatul i m re te paginaia,
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oferind spaii generoase creaiilor literare. Tiberiu Herdean face dovada unui redactor
atent la problemele comunit ii: intervine prompt într-o discuie lansat de Lucia


Borza, privind limba matern i voina de a o însu i. Articolul-r spuns, Limb


matern i contiin , roste te un mesaj alarmant, de c utare a motivaiilor i


soluiilor p str rii limbii în con tiina vorbitorilor, i nu exclusiv pe seama instruirii din
coal : „Pîn atunci cînd necesitatea p str rii limbii materne nu se motiveaz doar
instructiv, adic pîn cînd se menine numai pentru susinerea echilibrului identit  ii
cum s-ar zice de specialiti, nu avem garania perpetu rii ei.” (în nr. 49/9 decembrie

1983). Fiind el însu i contemporan cu o serie de intelectuali creatori din comunitate,
Tiberiu Herdean iniiaz prin anul 1984 editarea unei reviste de cultur , rezervat

 
unor studii de specialitate (istorie, etnografie, literatur , lingvistic ). A a reu e te s

grupeze în jurul s u condeieri verificai i formai, de la profesorul Mihai Cozma,
Lucia Borza, Gheorghe Sant u, Alexandru Hoopan, la Maria Berényi, Ioan Sz. Kiss,
Elena Csobai, tefan Oroian. Revista Timpuri (1985–1989) a adus contribuii
substaniale la iniierea studiului riguros, anticipînd de acum constituirea, în 1991, a
colectivului de cercet tori formai din intelectualii români din Ungaria. Revistele
Annales ’96, Lumina, Simpozion continu cu noblee patronajul spiritual al revistei
iniiate în 1985 de Tiberiu Herdean. Dac antologia de poezie contemporan , Vîntul


care vine (1986) împac i pe redactorul de ediii i pe criticul literar operînd o
selecie de calitate, fiind deocamdat singurul volum al lui Tiberiu Herdean, eseurile
i studiile sale din presa româneasc pot oferi oricînd oglinda unui scriitor matur,
reprezentativ. Acestea îi solicit azi lui Tiberiu Herdean nevoia de a le strînge într-un

volum de eseuri critice (proiectat din 1984 i mult prea amînat din 1990). Dup cum,


prea p guboas este i absena sa din paginile Foii române ti, de dup anii ’95, într
un moment cînd ziarul care l-a lansat are nevoie de prestigiul s u de jurnalist i
scriitor.
Cornel Munteanu
[Foaia româneasc , 14 iulie 2000, p.13.]

Anul 50 – Fi ier al colaboratorilor FOII (12)

Gheorghe Petru an
debut publicistic . debut literar . profesor



O traiectorie intelectual construit cu tenacitate, cu mult energie uman i cu un
entuziasm al d ruirii dezarmant de generoase pentru o comunitate, care, în




momentele ei de recunoa tere i înt rire a con tiinei identit ii, i-a c utat modele în


rîndurile ei, nu- i poate lua astîmp rul gestului de abandonare i nici pasivitatea


privirii deoparte a risipirii unui bun cî tigat. Constructor prin vocaie i temperament

creator, asumîndu- i cînd poziia de Mecena pentru semenii s i, cînd cea de Sisif în


slujba unui ideal comunitar, Gheorghe Petru an [Gh.P.](n.1938) i-a rotunjit
personalitatea prin raportare la intelectualitatea clasic a românilor din Ungaria, f r


s se lase cople it de modelul personalit ii i nici subjugat st rilor momentului. Spirit


echilibrat, c utat pentru taina sf to eniei sale, Gheorghe Petru an r mîne unul din

cele mai harnice condeie jurnalistice. O activitate bogat i divers prin modurile de
manifestare, o implicare responsabil asumat în problemele majore ale comunit ii,
nu i-au dat nicicînd sentimentul înfrîngerii; din contr , cînd efectele acestei implic ri

nu i-au dat satisfacia deplin , a avut alternative i rezervele necesare de a opta
pentru afirmarea sa în alte zone culturale, mai aproape de pasiunile sale

permanente, precum istoria literar i cultural .

190





Dou lucruri de excepie a cunoscut copil ria i adolescena lui Gheorghe Petru an,

pe care le-a intuit i înregistrat ziarul românesc. În primul rînd, o maturizare prea

devreme a copilului de clasa a 6-a, pentru care pasiunea înv  turii i-a dat i curajul
lu rii deciziei de a veni singur la Giula pentru a urma cursurile gimnaziale, apoi cele
liceale. În al doilea rînd, contactul cu o nou colectivitate l-a f cut s dea m sura

posibilit ilor sale i îl afl m chiar din acest moment printre premiani (în nr. 12/12
iunie 1952). Anul 1952 coincide cu un alt eveniment care a marcat adolescena
viitorului elev de liceu. Venirea profesoarei Margareta Leu din România, care la liceu


îi va fi dirigint i care, în pragul absolvirii liceului, în 1958, roste te frumoase cuvinte


despre începuturile i evoluia unui caracter tenace i hot rît (în nr. 11/1 iunie 1958).

Gheorghe Petru an aparine unei generaii din care ies personalit i de prim rang:
Emil Garami, Octavian Negru, Ion Budai, Ladislau Görbedi, Eva Juhász, Ana Radici,
Maria Selejan, Etelca Veres.
Un debut publicistic relevant pentru preocup rile culturale ale lui Gheorghe

Petru an are loc la Foaia noastr , în 1958, chiar în primul an de studenie la
Budapesta. E vorba de o cronic de spectacol teatral, la o reprezentaie a piesei lui
M. Sebastian, Steaua f r nume (în nr. 22/15 noiembrie 1958). Articolul sesizeaz

atent ideile piesei, dar mai ales gradul de transpunere scenic i jocul actorilor.
Exerciiul cronic resc în jurul unui eveniment cultural îi d tîn rului jurnalist
deschiderea spre zone mai largi ale culturii, de la cronic plastic de expoziii
(Expozi ia de art popular româneasc la Budapesta, în nr. 24/15 decembrie 1958,
Expoziia pictorilor români la Budapesta, în nr. 8/15 aprilie 1959) la cronic de film

(Dup festivalul filmului sovietic, în nr. 5/15 martie 1959). Este i jurnalistul
corespondent al studenilor de la ELTE (Din viaa studenilor de la catedra de român

a Universit  ii Elte). Debutul literar al lui Gheorghe Petru an apare cu atît mai
substanial, cu cît întreaga palet a scrisului s u fusese practicat prin pres . Nu

gre im dac avans m de pe acum o ipotez generalizatoare pentru rolul

intelectualilor creatori de valori literare. Gheorghe Petru an, al turi de Ana Varga,

Tiberiu Herdean i Gheorghe C. Mih iescu constituie un grup de scriitori care a

receptat imediat creaia literar a românilor din Ungaria. Ace tia formeaz elita
cronicarilor literari, cu un deosebit sim al analizei, deschis spre critica de întîmpinare.

În cazul acestui autor, critic i istoric literar, implicarea este mult mai vast : un

domeniu este cel legat de îns i soarta ziarului românesc, un altul care ridic cota


valoric a paginilor rezervate literaturii i un al treilea ine de articolul de opinie i
atitudine combativ , uneori polemic în jurul problemelor de comunitate. Debutul

literar este al istoricului literar, mai precis al relaiilor dintre literatura român i cea
maghiar . Articolele Poezia lui Al.Macedonski în limba maghiar (nr.21, 1963),
Leg turile lui Mihai Eminescu cu Iosif Vulcan i revista Familia (în Via a
româneasc , nr. 4-5, 1964) confirm cercetarea minuioas a documentelor de


istorie literar . Sub semnul acestui debut se a eaz i viitoarea tez de doctorat a
autorului, ap rut în volum în 1992, o carte de referin pentru bibliografia revistei lui
I. Vulcan.
Cronicarul de c ri este dublat de criticul literar. S amintim doar c idei din cronicile

la c rile românilor din Ungaria (Ilie Iv nu , Lucian Magdu, Al. Hoopan, despre
Calendarul nostru) atest un spirit constructiv, mobil în interpret ri, cu un accent

selectiv i o demonstraie adecvat obiectului.

Prestaia de jurnalist a lui Gh. Petru an a cunoscut etape fierbini, de cînd este

cooptat în comitetul de redacie i apoi ca editor responsabil al ziarului. Articole bine
scrise, de pe o poziie constructiv Pe marginea difuz rii Foii noastre (1962), A cui e
Foaia noastr ? (1989), Din trecutul i prezentul presei noastre (1990) ridic cu
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responsabilitate misiunea ziarului, aducînd reale contribuii la o mai bun valorificare

a spaiului tipografic din ziar. Trebuie s-o spunem c tocmai Gh. Petru an a dus o


campanie benefic pentru cre terea prestigiului presei române ti, prin ridicarea cotei
valorice a paginilor de literatur (susine rubrici de substan , medalioane literare,

dicionar enciclopedic) i prin deschiderea acestor pagini spre tineri creatori, din
rîndul studenilor seghedieni. Aceast neobosit munc de veghe asupra ziarului l-a
determinat s preuiasc cinstit ziarul, cînd trecea pragul celor 40 de ani de existen :
„o tribun a slovei româneti la periferia românit  ii. Uneori flac ra ei a luminat,
alteori a pîlpîit, dar nu s-a stins” (în nr. 4,25 ian. 1991). Aceast încredere în fora

cuvîntului tip rit române te l-a f cut s preia în anul 1997 iniiativa pornirii unei


reviste Convie uirea, una din cele mai bune i dense reviste române ti din Ungaria.
Aici se întîlnesc articole de atitudine, m rturii sincere, dezbateri publice ale marilor

întreb ri ale comunit ii (limb , cultur , tradiii), dar i studii de specialitate ale

profesorilor din Ungaria. Este una din revistele care începe s - i construiasc o

frumoas i bogat tradiie.

Profesorul Gheorghe Petru an împarte destinul catedrei de limba român cu cel lalt
stîlp al românit ii, Mihai Cozma. Venit la un an dup acesta, echipa celor doi a fost


cea mai activ i prolific în scrieri de specialitate i didactice. Misiunea grup rii de la


Seghedin i-a cî tigat repede un prestigiu printre instituiile de înv  mînt superior.
Autor al unor importante manuale de literatur român , pentru clasele liceale, de


antologii pentru uz studenesc, de studii despre istoria colilor române ti din Ungaria,
i, recent, despre contiina de identitate a românilor din Ungaria, Gheorghe

Petru an are înc tinereea activ a d ruirii generoase pentru idealul s u din

totdeauna, realizarea unit ii i solidarit ii în aciunile benefice pentru comunitate.


Cine cite te articole de dup anii ’85 i le compar cu interveniile din ultima vreme,


din Foaia româneasc , î i poate da bine seama de viziunea clar , de rigoarea i

construcia unor concepte i programe de maxim relevan pentru actul conserv rii

identit ii. La ad postul unor asemenea idei fundamentale, constant în principii i


încrez tor în rostul a ezat al celor construite de el, Gheorghe Petru an r mîne un

model formativ de munc intelectual , seriozitate i tenacitate care contamineaz .

Generaiile de jurnali ti, reporteri, profesori, redactori mass-media, datoreaz oricînd

un „Mulumesc, domnule Profesor”, ca s -i fure pe ne tiute un zîmbet de frumoas
aducere-aminte.
Cornel Munteanu
[Foaia româneasc , 21 iulie 2000, p.13.]

Anul 50 - Fi ier al colaboratorilor FOII (25)
Ana Ho opan
debut de pres . redactor . preocup ri literare
Un merit deosebit al ziarului românesc de-a lungul existenei sale de jum tate de
 
veac r mîne c a intuit i i-a deschis coloanele de ziar spre tineri creatori. Gazeta a


devenit astfel un atelier de formare i afirmare al tinerilor, care le-a însoit i urm rit

devenirea lor ca intelectuali ai comunit ii, ace tia confirmînd valoric prin prezena

lor ulterioar în acelea i pagini care le-au dat zborul prin cuvîntul tip rit. O ipostaz a

devenirii personalit ii unui intelectual român din comunitate o reprezint i prestaia

public din pres . Scrisul devine astfel o form de întreinere a tonusului i
entuziasmului acestor tineri, devenind o ramp de lansare a intelectualului. Ana
Hoopan (n. 1960) a parcurs etape benefice pentru devenirea personalit ii sale. Intr
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în atenia ziarului de la vîrsta adolescentin , din ultimul an de coal general . La
numai 15 ani, devine premianta la concursul pe ar de limb român , într-un juriu


prezidat de Ecaterina Tiritean (nr.9, 1 mai 1975). În acela i an se produce i debutul
s u de pres cu un scurt material despre cursurile de instruire ale pionierilor
organizate în tab ra de la Szabadkígyós (în suplimentul Vocea tineretului, nr. 13, 1
iulie 1975). Textul respectiv conine unele rînduri de mare emoie liric , fiind scris
sub sentimentul prieteniei. O deschidere a acestui reportaj spre tableta st rilor eului,
în momente de cump n a existenei, anticip mesajul umanitar din buc ile
ulterioare ale autoarei.
Un alt debut, care confirm preocup rile în cercetarea folclorului românesc din zona
Micherechi, se petrece în ultimul an de liceu. A fost în buna tradiie a ziarului de a
iniia periodic concursuri literare (creaii originale, traduceri, cercet ri folclorice)
 
pentru afirmarea talentelor tinere. În 1978 la un asemenea concurs particip i cî tig
premiu Ana Hoopan, al turi de o alt premiat , Maria Gurz u. Cele dou texte ale
premiailor se public în ziarul românesc în anul 1979: Nunta la Micherechi de M.

Gurz u (nr. 22, 3 iunie 1979) i Înmormîntarea la Micherechi de Ana Hoopan (nr. 32,
12 august 1979). Practic, acest text deschide cealalt ipostaz a personalit ii Anei

Hoopan, cercetarea i implicarea într-un program activ de culegere, valorizare,
tipizare a obiceiurilor din comuna româneasc . Surprinde în cazul acestui colaborator
prestana constant pe cele dou preocup ri, confirmarea ca autor de proz scurt ,

– mici eseuri în jurul unor meditaii personale, – i ca cercet tor, – studii ample, care
au constituit pretextul angaj rii autoarei în doctoratul folcloric.
Pentru prima ipostaz a preocup rilor literare, cîteva texte semnate de Ana
Hoopan au reinut atenia noastr în proiectul amplu la care lucr m, despre literatura
românilor din Ungaria. E vorba de texte de dou tipuri: primele care in de creaia


original , proz scurt meditativ , i cel lalt tip, cronici de carte i interviuri cu

personalit i literare i culturale române. Primul text – tablet care deschide

colaborarea Anei Hoopan cu creaii originale este Cizmuliele ro ii (nr. 49, 5 dec.

1986). Bucata are un ritm narativ puternic liricizat, care aminte te buc i din proza
agîrbician . Tematic, textul imprim multor creaii ulterioare, predilecia autoarei
pentru proza memoralistic , construit în jurul unor frumoase amintiri din familie.
Iarna – ca motiv frecvent în textele Anei Hoopan, contureaz un cadru propice

aducerii în actual a unor momente afective – cheie, care au marcat copil ria i


adolescena naratorului. Acest prim text construie te i un scurt fir epic, apariia, în

speranele copilului, a unchiului, ca sol al Mo ului Nicolae, aducînd simbolul darului

a teptat al bucuriei. Peste acest fir epic se suprapune formula unei epistole de
departe a copilului, care cheam în prag de s rb tori revenirea unchiului drag.
Formula narativ devine spaiul propice pentru întîlnirea a dou dintre deschiderile
prozei acestui autor: pe de o parte, subiectivizarea naraiunii, prin abundena unui

lirism evocator, prezent în descrieri, st ri ale naratorului, imagini i stil ornat, pe de

alt parte, mesajul umanitar înalt, generos de tandru în motivul familiei reunite i


reg site. E atîta inocen i sacralitate în aceast nevoie a revenirii acas i a

reg sirii familiei în jurul mamei, încît parc tot cerul i-a deschis porile s
binecuvînteze cu mult dragoste familial dorina celui plecat. Am fi tentai s

a ez m aceste pagini de mare poezie sub semnul „scrisori de acas ”. Fiindc alte
texte, precum Pomul de Cr ciun, Prima duminic din luna mai, Fulgi mari de z pad ,
publicate în anii ’90 –’91, aduc în spaiul tabletei tot largul sufletului uman rev rsat
peste bun tatea casei intime. Mama devine astfel centrul lumii, într-un univers
armonic preluat de simboluri ale plinului existenial: fereastra, pomul – brad, fulgul –


ca dar cosmic. S rb toarea lui Isus, na tere i moarte deopotriv , coboar în casa
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de lumin i dragoste a copilului în preajma Cr ciunului, care trimite scrisoare de

rug a izb virii i reg sirii umanului din noi, într-un ritual al întinderii mîinilor tuturor
spre podoaba naturii, bradul. În rotunjimea gesturilor umane, familia leag leg mînt

în faa acestui martor împodobit cu semne ale dragostei i binelui: „Tata aduce
bradul. Îl pune pe mas , în mijlocul înc perii. E înalt i drept. A devenit personajul
principal. Toate mîinile: mîini fragede, mîini puternice, mîini trudite se str duiesc s -l
împodobeasc , s devin astfel pomul nostru de Cr ciun, s devin pomul bog iei,
pomul roditor, pomul biruinei, pomul luminii, pomul familiei”. (Pomul de Cr ciun). Un


aer sceptic-amar de stare a z d rniciei i efemerit ii amenin uneori lini tea
providenial a rememor rii, în unele texte de analiz a datelor existenei (La

mormînt, Mi-e team ...) Eul nu poate fi un înfrînt i resemnat, cît vreme mai exist



oaze de lini te i lumin i reg sirea aduce un plus de optimism. Am înclina s

credem c prima ei latur afectiv trebuie valorificat , a a cum bine îi intuia talentul
regretatul profesor Gavril Scridon prin 1990.


Unui asemenea gest al implic rii i angaj rii în proiecte îi r spunde i colabor rile cu

interviuri, îndr znee în întreb ri i spirituale în conducerea dialogului (Mircea
Dinescu, Eugen Simion, Marin Sorescu, Gr. Vieru). În plus, intrarea în colectivul de
cercet tori al Institutului, colabor rile la radio, în redacia noii reviste, Convieuirea
(din 1997), devin tot atîtea mobiluri ale angaj rii spiritului, care s -i provoace o
întoarcere la proza de mesaj, din anii din urm . Dup cum, credem c este departe

momentul de retragere, a tept m de la Ana Hoopan texte valoroase, care s -i
rotunjeasc profilul unui prozator de bun augur pentru comunitatea româneasc .

Cornel Munteanu
[Foaia româneasc , 20 octombrie 2000, p.13.]

Anul 50 – Fi ier al colaboratorilor FOII (29)
Stela Nicula
debut de pres • profesor • publicist



Un tân r înzestrat, în care comunitatea româneasc i-a pus mari sperane, atât în

ceea ce prive te implicarea în activit i majore catalizatoare de energii, care s -i

activizeze disponibilit ile intelectuale, cât i în prestaia scrisului s u, care s aduc
un plus de prospeime, r mâne Stela Nicula Machhour. Dinspre formaia sa
intelectual venea entuziasmul inovator al activit ilor rezervate tinerilor, iar dinspre
spiritul creator aducea boarea reconfortant a îmbog irii textului jurnalistic cu
capacit i asociative surprinz toare.


Spontaneitate i curiozitate a informaiei, printr-o expunere logic i dinamic a
textului, caracterizeaz debutul de pres al Stelei Nicula (n. 1966) [–Stella–, S. N.],

în ultima clas de coala la Chitighaz. Textul O excursie la Debrein  i Eger (1979)


deschide nu numai apetitul adolescentului pentru c l torie i spectacolul ei, dar i

mi carea st rilor eului dup un traseu care descoper laturi ascunse ale ochiului
vizitator. Acest debut deschide calea unei perioade fertile în angajarea tinerei

colaboratoare în perioada liceului din Giula (1980–1984), i, mai ales, pe timpul

studeniei bucure tene (1984–1989). E de mirare c , în anul III de liceu, Stela Nicula

nu s-a raliat colegilor ei Ioan Ruja, Ioan Ciotea i Vasile Poendan, în iniiativa de a

constitui colectivul de redactare al revistei colare Vocea tineretului. Fiindc textele
ulterioare ale elevei pe atunci, precum La Szentendre (nr. 18, 6 mai 1983) sau O
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veche dorin împlinit (nr. 35, 2 septembrie 1983) aveau toate calit ile unui text
jurnalistic bine închegat, pentru a fi angajat în aciunea liceenilor. Aceasta, cu atât
mai mult, cu cât rezultatele la înv  tur pentru eleva eminent votul de încredere al
colectivului de la liceu care, – în baza iniiativei din 1984 instituia pentru prima oar
onorarea celui mai bun absolvent –, îi acord placheta B lcescu. Ziarul românesc

reacioneaz prompt i favorabil la Cutia de scrisori a Foii, unde este felicitat public
pentru onoarea se i s-a f cut (nr. 30, 20 iulie 1984). Un gest care i-a înnobilat cariera
i i-a confirmat spiritul dialogului, prin nevoia de a comunica în paginile ziarului. O


face cu mult pasiune i har în timpul studeniei la Bucure ti, reiterând, la zece ani


distan , un gest similar i de acela i calibru valoric al scrisului, cazul lui tefan

Fr tean (Fi a 14). Textele din aceast perioada, precum 138, Sfârit de s pt mân ,

construiesc situaii imprevizibile, printr-un joc non alant al schimb rilor de direcie a

povestirii, care conduc spre un final nea pteptat, uneori de-a dreptul abrupt.

Autoarea st pâne te bine o gam variat a contrastului, de la relaiile surprinz toare

dintre situaii, întâmpl ri în ordine logic incompatibile, la apariia nea ptetat a unui


prieten sau coleg ori al unei ve ti inedite, care tulbur aparena unei lini ti interioare.

Ca i în textele mai experimentatului coleg în ale gazet riei, cu care am f cut relaia
de asociere, t. Fr tean, produsele jurnalistice ale Stelei Nicula au un plus de poezie
i meditaie grav , atunci când melancolia naturii curge invers în melancolia eului
(Prim var în Bucureti, M rior, 6 decembrie, Schimb ri). E o întoarcere la



copil ria de M ri or, cu toat ofranda unei naturi darnice, i o amar în el ciune a
semnului prim v ratic, care amân prea mult trezirea la via . i aici funcioneaz

aceea i tehnic benefic a contrastului: „M uit cu tristee la m riorul primit de la
prietenii mei din România. Ninge pe el, în loc s -i zâmbeasc soarele... Mari fulgi de
z pad cad i acoper p mântul acolo unde acum ar trebui s r sar toporai,
ghiocei.” (M rior, în nr. 11, 14 martie 1986).
O latur la fel de fertil a colabor rilor la ziarul românesc o reprezint pe jurnalistul

de atitudine i opinie care este Stela Nicula. Dup anul 1990, articolele sale cap t


un tonus mult mai grav i o abordare a ideii dintr-o perspectiv u or polemic . Fie c
atinge probleme punctuale ale comunit ii aflate într-un moment de criz (Exist
deputat ideal?, „Procesul de la Giula”), fie atinge chestiuni sociale ori morale ale
omului (Chibrite i ou , Cum tii despre ce vorbesc copiii notri azi?), r zbate la
suprafaa textului mesajul unei umanit i aflate în permanent c utare a identit ii

sale. A ezate sub zodia unui timp devorator, nevoile cotidiene ale omului, de la cele
nutritive la cele sociale, de divertisment sau culturale, sunt permanent amân ri de la
un an la altul, într-un secol aflat la amurg (Schimb ri). Credem c aceast ipostaz a


luminii sale interioare, veghetoare la gesturi i manifest ri umane, a stat i la baza

scurtei perioade a implic rii în proiectele culturale, în special, cele de tineret colar,
pe care le-a iniiat Stela Nicula la Uniune: concursuri de creaie pentru elevi,

programe interactive pentru familiile române ti, redactarea buletinelor informative ale


Uniunii. Ea îns i câ tig un asemenea concurs, într-o companie de tinere condeie,

care confirm ulterior, Mihaela Bucin, Eva Iova i Stela Nicula, cu schia O via de
om (1992).
Prestaia sa intelectual a apropiat-o de grupul de iniiativ care constituia în 1991

grupul cercet torilor i creatorilor români din Ungaria. O disciplin riguroas ,

programându- i cercet ri folclorice, lingvistice sau didactice, din care o parte sunt
publicate în revistele de profil (Izvroul, Simpozion, Annales ’96) confirm zestrea

spiritual i disponibilit ile pentru actul cultural major. Doctoratul la filologia clujean

în 1999 este o încununare a unui traseu susinut cu tenacitate i mult migal . Tot

atâtea proiecte importante a teapt în taina muncii sale.
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Dup anul 1994, când colabor rile la ziarul care i-au însoit devenirea înregistreaz o
inexplicabil absen , credem c Stela Nicula nu are nici pe departe sentimentul

abandon rii i al confortului intelectual. De la în limea carierei sale, luminând cu


intelect i talent, i-a r mas nestins credina c bucuria rezultatelor individuale este i

bucuria semenilor s i, a a cum medita cu zece ani în urm , într-un eseu despre

geniu i talent: „S dea întregii lumi sau poate numai unei mici comunit  i o mic
bucat din el însui, prin care face o pl cere celuilalt, un moment, o clip de fericire
i linite sufleteasc .” (Talent-Geniu). Publicistul Stela, care scrie eseuri, tablete
(rubrica Rezonane) sau mediteaz grav, anecdotic ori ironic, despre timp, oameni,


cazuri, îl a teapt i pe scriitorul Stela Nicula, pentru a prelungi starea de s rb toare



a amândurora i, nu în ultimul rând, a cititorului, care tie cât sensibilitate i daruri
nevalorificate au r mas doar pentru sine.

Cornel Munteanu
[Foaia româneasc , 24 noiembrie 2000, p.13.]

Anul 50 – Fi ier al colaboratorilor FOII (35)
Emilia Martin
debut de pres • etnograf cercetare



De cît h rnicie i d ruire au dat dovada bunelor lor intenii generaiile mai vechi ale

i energii inovatoare au pus în proiectele lor


culturale tinerii. Ace tia din urm au tiut s ia de la modelele lor o mare responsa

bilitate a actelor i faptelor culturale, dar i tenacitatea de a duce la bun cap t orice
comunit ii, pe atîta for

entuziast

lucru început. Dac e adev rat c , la umbra protectoare a stejarilor, r coarea este
benefic

pentru tîn rul vl star, putem crede c

lumina venit

dinspre coroana



înc rcat a dasc lilor acestor tineri a dat oxigenul fertilizator al reu itelor. Poate, de
aceea asemenea tineri au avut o traiectorie mai puin sincopat , f r





crize sau

momente de înaintare i retragere, a a cum au avut de trecut modelele lor.



Pasiunea pentru manifestare public în folosul comunit ii a avut-o de timpuriu i
Emilia Martin (n. 1959). Apare la pagina pentru tineret, înc din clasa a 7-a, în nr. 2,



din 15 ianuarie 1973. Experiena unei tabere de pionieri, ca i st rile copilului din



ultima clas de coal general , alc tuiesc tema debutului s u de pres . Textul „în
tab ra de pionieri" exprim , cu timide reineri, bucuria copilului de a se angaja într-un



dialog cu colegii de generaie (nr. 17, 1 sept. 1973). O face cu d ruire i sinceritate,







ca i ceilali liceeni, Maria Berényi (Fi a 6) Ana Hoopan (Fi a 25), de generaia c rora



aparine i Emilia Martin. De altfel, exist aceast generaie compact de tineri, care
au f cut dovada prestaiei intelectuale pe diverse c i: M ria Berenyi în cercetarea

i valorificarea unor obiceiuri,

Tiberiu Juhász în publicistic . Probabil c tenacitatea i seriozitatea acestor tineri
documentelor istorice, Ana Hoopan în preluarea
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r spundea i imperativelor formulate de cei maturi, în aciunea oficializat , din jurul



anilor '60, de culegere i cercetare a creaiilor populare.
Emilia Martin intr



în jurul anilor '80 în acest complex proces de valorificare i

p strare a tradiiilor, începe într-un sector prea puin cercetat, cel al s rb torilor. Dou
materiale ample publicate acum în serial atest

începutul unor preocup ri

constante de-a lungul întregii sale cariere. Etnograful are un temei în actul de
cercetare, atîta timp cît ac iunile sale r spund unor nevoi intelectuale nobile.
Cercet ri etnografice ale românilor din Ungaria, l, H, (nr. 19, 20, 11–18 mai 1980)



deschide seria colabor rilor de specialitate, dar i a aciunilor de lucru în echip pe
teren. Emilia Martin susine cu mult entuziasm taberele etnografice organizate în



diferite comunit i române ti, cu tineri interesai de acest tezaur al culturii rurale. Din

i susine str lucit în paginile FOII rubrica din folclorul

anul 1984 inaugureaz

românilor din Ungaria, oprindu-se asupra momentelor tradiionale importante, la
interferena dintre tradiie p gîn

i cretin : post, Pati, Rusalii, Sînziene.

Rezultatul acestor colabor ri este primul s u volum, „S rb tori calendaristice la



românii din judeul Bichi " (1987), în care face nu doar un inventar al momentelor
culturale respective, ci

i analizeaz

formule rituale, personaje-simboluri, funcii

culturale. Succesul acestor contribuii o îndrept esc s se apropie de revista specializat , editat

i patronat de Alexandru Ho opan (Fia 5), Din tradiiile populare ale

românilor din Ungaria, din 1988, apoi de cercul redactorilor de la Izvorul, în ambele



cazuri, Emilia Martin este i redactor al acestor publicaii, încununarea cercet rilor,





ca i a practicii de teren, a adus-o i în colectivul de cercet tori din cadrul Institutului.
Prezena sa la diferite simpozioane organizate de acest institut, cu comunic ri inedite,
este un bun semnal pentru munca în echip . Fie c e vorba de port popular (primul
simpozion, 1992), fie despre îmbr c minte

i port popular (1994), despre strigoi

(1996), ori despre practici ritual-magice sau cîntece specifice comunit ilor, autoarea

 

reu e te s apropie documentul obinut din anchete de componenta sintetic

a

materialelor etnografice. Mesajul tradus de citirea unor semnificaii sau simboluri,
prin valorificarea datelor materiale (obiecte, port, instrumente de uz gospod resc sau
muzicale) trimite spre o colectivitate care se salveaz de Ia trecere prin conservarea
datelor ei culturale specifice. Dup

momentul Alexandru Hoopan, putem afirma c

Emilia Martin r spunde unui program riguros de cercetare, deine metode moderne,



are criterii tiinifice bine puse la punct, care îi dau o mai mare siguran

în in-

terpretarea fenomenelor populare. Discursul s u este limpede, sobru în formulare,
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capabil s concentreze cercetarea în jurul unor informaii relevante, din care poate
recompune mentalit i, practici, instrumente, simboluri ale unei colectivit i.
Implicarea în activit i de echip , prin iniierea unui program deja tradiional de



culegere pe teren, cu tineri provenind din zonele cercetate, dovede te un spirit





deschis spre colaborare i cooperare. A a se face c informaiile pe care le d în ziar
sau în Calendar devin un fel de document-jurnal scris pentru generaiile viitoare.
Aletea, B tania, Micherechi, Crîstor, sînt doar cîteva momente ale acestui jurnal al
cercet torului. Rodul colabor rii c u Elena Mu nt ean u Csobai sau cu M ria





Pu car sînt lucr rile despre istoricul i obiectele de cult ale Bisericii Ortodoxe Române
din Ungaria (1994, 1999) sau despre medicin popular , din revista Din tradiiile...
(1989).
M sur



i echilibru în actul cultural sînt coordonatele activit ii acestui colaborator.

A a se face c în 1983 intr

în comisia de tineret a Uniunii, al

harnicii Petru Câmpian, Maria Berényi, Tiberiu Herdean. Continu



turi de la fel de
colaborarea la

ziar cu studii i cercet ri, cu reportaje corespon dene despre aciunile or ganizate.
Poate

c

tocmai

aceste dou calit i ale personalit ii sale au stat la baza deciziei UCRU, ca s preia
periodic, ca edi tor responsabil, apariia ziarului dup 1995, din seria Noi. Contribuii
de prestigiu se reg sesc în ultima vreme în paginile Calendarului, preferat de Emilia
Martin pentru o mai mare libertate a des f

 ur rii demonstraiei.

Temeiurile actelor sale responsabile, disciplina interioar a cercet rii, rodul



bogat al ercet rilor sale r mîn probe incontes tabile care vorbesc oricînd i oricui
despre fapte ce dureaz , în plin for in telectual , cu o pasiune nestins pentru
comorile culturii populare, Emilia Martin ne ofer surprize din cele mai pl cute, care-i
înnobileaz

personalitatea.
Cornel Munteanu

[Foaia româneasc , 12 ianuarie 2001, p.13.]

Anul 50 - Fi ier al colaboratorii FOII (43)
Elena Csobai
debut în pres • corespondene • cercetare



Ziarul a încercat, de-a cursul anilor, s - i atrag cititorii tineri, înc de pe b ncile

colii, antrenîndu-i la tot soiul de concursuri si jocuri de dezleg ri i logic , de limb
român (Clubul isteilor sau Cine tie, s ne scrie), de diverse teme de cultur
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ge-





neral , exersîndu-le astfel i posibilit ile de exprimare i comunicare, în acest fel se





realiza i un dialog direct între redacie i cititori, preg tind terenul propice pentru



încurajarea unor scrieri ale tinerilor i înlesnirea unor colabor ri care vor confirma
c

începuturile lor au fost de bun augur. Dac

e s -i amintim pe Mihai Cozma

(Seghedin), Marius Maghiar (Budapesta), M ria Berenyt (Apateu), Mihai Biliari,





Mihai Gurz u (Ciula), parte din ace tia au devenit ulterior colaboratori serio i ai
s pt mînalului.



Cu participarea Ia un asemenea concurs organizat de Foaie a început i traiectoria





colabor rilor Elenei Csobai (n. 1952) [-Elena Munteanu-]. De i ziarul o aminte te



printre frunta i la concursul de limba român (secia povestire) în 1965 sau la cel de



dezleg ri din 1967, i cu toate c muli din colegii ei liceeni (Ch. Avr mu, Teodor
B ican, Teodor Cosma, Petru Mihoc) începuser deja s publice corespondene la
ziar, iar rezultatele o îndrept eau s ias de acum în pres , Elena Csobai amîn
debutul de pres

spre clasa a lll-a de liceu. Mai mult chiar, debutul la ziar are loc



surprinz tor cu poezie, de i gazeta nu
semnalase acest fapt, cum o f cuse în cazul altor elevi, la rubrica special instituit ,
Din creaia elevilor notri. Poezia Sosirea prim verii (nr. 8, 15 aprilie 1969), al turi de
o alta, publicat

spre momentul absolvirii liceului. De ziua mamei (nr. 9, 1 mai



1970), au o imaginaie benefic , înv luitoare, dincolo de aerul inocent al vîrstei i



nesigurana st pînirii artei versului. Ne întreb m i în cazul s u care au fost re-





sorturile abandon rii acestui exerciiu liric i, mai ales, care a fost pricina c înse i



colabor rile cu corespondene se las mult vreme a teptate, dup ce fusese o
prezen activ
Dup

i remarcat de ziar la diferite concursuri colare?

terminarea studiilor superioare, Elena Csobai se antreneaz

direct în or-

ganizarea unor conferine în cadrul taberelor etnografice organizate în diverse localit i, înc din 1977 scrie un articol despre tab ra internaional de la Zánka (nr. 17,
l sept.), apoi susine constant tinerii din taberele deja tradiionale, al turi de Emilia



Martin (Fi a 35). O parte din colabor rile ei au ca subiect o descriere în detaliu a
activit ilor organizate în cadrul acestor tabere: Cenadul Unguresc – 1983,
Otlaca-Pust – 1985, B tania – 1987. Ele acoper zona reportajului cultural, cu o



prezentare a scopurilor participanilor i o scurt



dezvoltare a locurilor vizitate i

cercetate. Aceast activitate de teren i-a antrenat Elenei Csobai predilecia pentru
publicistica istorico-etnografic . Numai c
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muzeologul Elena Csobai a avansat

înc

din 1979 ipoteze viabile pentru demararea unui program coerent de

valorificare a istoriei locale, în spe a minorit ilor.
Articolul Despre cercetarea istoriei locale a minorit ilor (nr. 3, 21 ian. 1979) deschide,
de fapt, cea mai consistent preocupare a Elenei Csobai, cercetarea istoric a datelor



folclorice, etnografice sau culturale, care se leag de destinul românilor. Ca i în



cazul colegei de la muzeul din Ciula, Emilia Martin, muzeologul de la Bichi ciaba
are la îndemîn

documentul p strat, pe care îl coreleaz

teren. O rigoare mai susinut , acolo unde simte c

cu datele obinute pe

r mîne descoperit

în a

afirma un lucru improbabil, face ca aceste colabor ri s capete, uneori, caracterul
unor proiecte de studii distincte. Sfera de interes a cercet torului cuprinde o
palet

de sondare mult mai larg . De la istoria manuscrisului Iui Teodor Voniga

(1982), ori despre soarta unor c ri, colecii, biblioteci dintre cele dou
(1985), pîn

r zboaie

la istoricul unor personalit i ale timpului, care s-au intersectat cu

destinul românilor locali, Gh. Voniga – 1985, Dumitru Ciumpil



Csobai dispune de certe calit i de asociere i analiz

– 1989, Elena

a documentelor, pîn la

valorificarea lor total . Poate de aceea, în echip cu Emilia Martin, dup anii '90 s-a



recurs la o formul mixt a cunoscutelor tabere, acoperind i scopurile etnografice

 i cele de istorie local . Prin aceast deschidere plurifuncional s-a putut motiva i

intrarea Elenei Csobai în grupul select al cercet torilor, unde rezultatele activit ii



sale au c p tat program i rigoare institu ionalizate. Rodul acestor colabor ri sînt



primele încerc ri monografice asupra comunit ilor române ti din localit ile Pocei
(1990), Aletea (1996),





Bichi ciba, Ciorva (1997), iar primul studiu de sintez istoriografic . Istoricul românilor din Ungaria (1996). Colaborarea cu colega de Ia Ciula, la fel de relevant
pentru spiritul de echip

pentru aducerea la lumin

a unor documente despre

destinul spiritual al romanit ii, r mîne cartea-album Vestigiile Bisericii Ortodoxe





Române din Ungaria (1999). Aceast implicare i-a permis s se mi te cu u urin în
colabor ri la diverse publicaii, Izvorul, Din tradiii populare ale românilor din Ungaria,
Behes Megyei Muzeu-moh Kozlemenyei, unde conjug datele istorice, etnografice, cu
cele culturale, lingvistice, religioase. Seriozitatea

i pasiunea au încurajat

comunitatea s -i dea girul de a fi redactorul unei reviste anuale, Lumina, revist





care încearc s se a eze în buna i nobila tradiie a celui care a fondat-o, David
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Voniga. Istorie, tradiii, documente, dar

i creaie literar , recenzii i însemn ri

despre evenimentele majore ale comunit ii, le poate g si cititorul interesat de tre-





cut i prezent. Pe cît omene te se poate vorbi de contribuii individuale, care zidesc
azi temelii, chemînd la dialog personalit i din trecut cu cele ale prezentului, pentru
a pune la ad post de amenin ri un tineret întreb tor despre soarta sa, neodihna
grupului de intelectuali, c ruia îi aparine Elena Csobai, încununeaz pasiuni care
ard etape cu bun rostire.
Cornel Munteanu
[Foaia româneasc , 9 martie 2001, p.13.]

“S -i fie rîna u oar , c memoria-i e etern ..”
Interviu cu dr. Maria Berényi, directoarea Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria
Cercet rile privind via a i activitatea lui Emanuil Gojdu au dus numeroase
rezultate, dar ele nu se pot considera încheiate. Dup 1990 a crescut interesul
pentru mo tenirea celei mai însemnate funda ii particulare care a func ionat
vreodat în Imperiul Austro-Ungar. Dr. Maria Berényi a contribuit considerabil
la literatura de specialitate, referitoare la Emanuil Gojdu. Cercet toarea
românc din Ungaria a publicat, în 1995, o carte cu valoare documentar , care
con ine capitole pre ioase despre mecenatul macedoromân.
- Emanuil Gojdu a tr it i a lucrat în mediu maghiar. Cum s-a format viziunea sa în
condi iile timpului în care a tr it?

- Gojdu a fost un macedoromân care a inut foarte mult la limba, la biserica i cultura
româneasc , dar a tr it în capitala Ungariei. Cariera lui a început în cancelaria lui

Vitkovits Mihály, care era un avocat i scriitor de origine sîrb . Casa lui g zduia un
cerc de intelectuali, care încercau s pun la cale reformele  rii. Emanuil Gojdu era


un oaspete permanent la aceste întîlniri ale reformi tilor maghiari. În acela i timp,

frecventa i salonul literar al lui Atanasie Grabovsky, unde s-a împrietenit de

exemplu, cu viitorul Mitropolit al Ardealului, Andrei aguna, dar avea relaii i cu ali
gînditori români, cum ar fi Moise Nicoar , sau Dinicu Golescu. Deci, el a tr it într-o

simbioz cultural i politic maghiaro-român . Gojdu, în 1829, în “Biblioteca

româneasc ”, a publicat un apel c tre boierii români, s susin cultura i reformele

românilor. Cu siguran aici a adoptat exemplul reformi tilor maghiari. Era uneori
acuzat d români c este un filomaghiar. În ciuda acestor acuzaii, Gojdu încerca s

conving muli macedoromâni din Pesta, s nu se lase asimilai. Muli dintre ace tia
erau membri ai nobilimii maghiare, înt rindu-se astfel dorina lor de integrare total în
societatea majoritar maghiar . Nu prea era îneles de contemporanii s i, de aceea
privea cu încredere c tre viitoarea generaie. Fiind avocat înst rit, a ajuns la

concluzia c înfiinarea unei fundaii ar putea asigura unei p turi române ti de
intelectuali.

- În momentul bicentenarului na terii sale, Emanuil Gojdu va fi elogiat de mult

lume. Majoritatea îi va cinsti memoria datorit faimoasei mo teniri pe care a l sat-o.
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Pentru noi, care i ast zi tr im într-o situaie de minoritate, a a cum a tr it i Gojdu,

poate avea aceast aniversare i o alt semnificaie?

- F r îndoial . Multe dintre opiniile lui Gojdu sînt actuale i în condi iile
noastre. A tept cu ner bdare rezultatele noilor volume, care probabil vor
ap rea cu ocazia bicentenarului. Sînt curioas cine, ce va eviden ia din
via a marelui om de cultur . Sînt convins c românii din Ungaria privesc
activitatea lui Emanuil Gojdu dintr-o alt perspectiv decît confra ii no tri
din România. El a f cut apel la unitatea românilor, ceea ce pentru noi este
actual dac ne gîndim la viitoarele alegeri din aceast toamn . Unele
persoane ale comunit ii noastre au o alt viziune, care nu este în eleas de
lumea contemporan româneasc de la noi. Eu cred c ace ti oameni mai
pu in accepta i se pot identifica mai u or cu ideile lui Gojdu. Iar modelul
s u de convie uire, de toleran i de conlucrare pa nic , cu siguran are o
valoare mai mare pentru oamenii care tr iesc soarta unei na ionalit i.
- În 1995 ai publicat cartea intitulat “Istoria Fundaiei Gojdu 1870-1952”. Ce fel de
contribuii a adus acest volum la cunoaterea activit  ii lui Emanuil Gojdu i unde se
situeaz în literature de specialitate?
Înaintea public rii acestei c ri aveam la dispoziie un singur volum comemorativ,
editat la Oradea în 1972, cu ocazia centenarului morii avocatului. Mai aveam cîteva
studii despre el. Pe mine îns m-au interesat documentele din presa vremii. F cînd

cercet ri în Arhiva Naional Maghiar , în 1985 am dat de un dosar care cuprindea i
materiale referitoare la Fundaia Gojdu. Acesta îns era pus la index, deci n-am avut
acces la el. Mult vreme am încercat s ajung în posesia acestor documente, dar nu


am reu it. Dup modificarea legii arhivelor din Ungaria, din 1992, dosarul în sfîr it s-a

scos de sub index. Eram preocupat de faptul c istoriografiile maghiar i român
de ce au publicat atît de puin despre fundaia lui Gojdu. Despre ea circulau multe

legende, dar la concret se tiut prea puin. Cînd am studiat acest dosar, mi-am dat

seama de ce nu este prelucrat aceast tem a a cum trebuie. Soarta a f cut ca un
cercet tor român din Ungaria s descopere aceste documente de baz , pe care
ulterior le-am publicat în copia lor originar , în format A4, tocmai pentru a reda
autentic coninutul lor. Nici nu-mi imaginam c la finea anilor `90 cele dou guverne
vor intra în polemic pe problema dreptului de posesie a Fundaiei Gojdu.

Documentele publicate de mine au fost studiate de foarte muli speciali ti, dar ele nu
au putut fi atacate. Cartea a adus cîteva nout i, mai ales cu privire la soarta fundaiei
în perioada interbelic . Singurul care a publicat în acest sens a fost Ioan Lupa, dar


el fire te nu cuno tea coninutul documentelor depistate de mine. Cartea îns nu
constituie faza final a cercet rilor. Eu am influenat cîiva istorici români spunînd c ,

dac la Budapesta s-au g sit documente preioase, atunci i în fondul Afacerilor

Externe din Bucure ti trebuie s existe procesele verbale ale p rii române, care între
cele dou r zboaie mondiale a purtat tratative cu Guvernul ungar despre soarta
Fundaiei Gojdu. La ora actual cred c aceast carte este destul de complet . Dar

în acest an doresc s scot o alt publicaie, care se va axa pe cuno tinele legate de


familia i omul Emanuil Gojdu, respectiv de activitatea sa cultural i politic .
- În momentul bicentenarului naterii lui Gojdu sînt discuii între Ungaria i România
în leg tur cu motenirea bunurilor Gojdu. Renovarea mormîntului din cimitirul
Kerepesi nu e finalizat nici pîn ast zi. Deseori pomenii cu am r ciune c în
conformitate cu testamentul lui Emanuil Gojdu, fundaia este în vigoare pîn în 2o71,
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dar nu s.a g sit nici o soluie pentru reînvierea acesteia. Aceste împrejur ri nu ofer
un gust amar acestui moment festiv?
- Sigur c da. Fundaia Gojdu este un pretext pentru ca cele dou state s poarte o
polemic zadarnic . Este un lucru regretabil c mai bine de cinci ani, Fundaia Gojdu


din Oradea nu a reu it s refac mormîntul. Cred c atît cei de la Oradea, cît i

Guvernul României i Ambasada de la Budapesta ar trebui s fac tot posibilul ca

aniversarea s fie demn de amintirea acestei mari personalit i. În ceea ce privel te
anul 2071, într-adev r pîn atunci fundaia ar putea funciona conform testamentului.
Dar chiar dac Gojdu a fost un om prev z tor, el a gîndit în condiiile dualismului. El


spunea c ar dori s se ridice din mormînt i s - i vad fundaia peste o sut de ani.
Cred c ar foarte nemulumit de ceea ce ar vedea ast zi. Ce bine e c nu se mai
poate întoarce din mormînt... Emanuil Gojdu a f cut carier cu ajutorul maghiarilor,
dar a c runit ca un bun român. Este bine c nu poate vedea nici situaia actual a

românilor din Ungaria, pentru c ar fi trist. La 200 de ani de la na terea sa nu putem

spune altceva, decît s -i fie  rîna u oar , c memoriai-i e etern !
T. Boca
[Foaia româneasc , 8 februarie 2002, p.3.]

Cercet tori de-ai no tri în România
Institutul de Cercet ri Socio-Umane „Gheorghe incai” al Academiei Române

împreun cu Departamentul de Istorie al Facult ii de tiine i Litere de al

Universitatea „Petru Maior” au organizat în vara aceasta la Tîrgu-Mure o sesiune
tiinific în dou seciuni pe temele CULTURA, BISERICA, SOCIETATE.

În perioada de preg tire a acestei manifest ri cultural- tiinifice, prin intermediul prof.

Univ. dr. Grigore Ploe teanu de la Universitatea „Petru Maior”, organizatorii din
România au luat leg tura cu doamna dr. Maria Berényi, directoarea Institutului de
Cercet ri al Românilor din Ungaria pentru a lansa o invitaie c tre singurul nostru


institut de acest gen. Organizatorii i-au propus s lanseze invitaii i spre

comunit ile române ti din diaspor . Astfel, pe lîng cercet tori provenii di
comunitatea românilor din Basarabia, comunitatea româneasc din Ungaria a fost

reprezentat la sesiunea tiinific prin prelegerile expuse de dr. Maria Berényi,

Elena Csobai i Emilia Martin Nagy.
Pentru a informa cititorii Cronicii am pus cîteva întreb ri Elenei Csobai, muzeolog
istoriograf i Emiliei Martin Nagy, muzeolog-etnograf.
Am aflat c la sosire, delegaia noastr a fost primit de C lin En chescu, decanul


Facult ii de tiine i Litere, expunîndu-se aula Universit ii „Petru Maior” i
publicaiile ap rute sub egida Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria.
La Institutul de Cercet ri Socio-Umane „Gheorghe incai” cercet toarele noastre s
au întîlnit i cu redactorii revistei Vatra. În urma acestui dialog colaboratorii de la

revista din România au propus s prezinte c rile autorilor no tri rînd pe rînd în
coloanele revistei.

Dealtminteri dup deschiderea festiv a sesiunii tiinifice prof. univ. dr. Cornel


Sigmirean, cunoscut bine i de noi, a prezentat pe scurt munca de cercetare i

rezultatele publicate ale cercet torilor no tri, ca apoi stocul de c ri s fie predat
bibliotecii judeene.
„Ne-a impresionat anturajul într-adev r tiinific al acestui simpozion, mulimea
tinerilor, a studenilor curioi fa de cele mai noi descoperiri  i rezultate ale
cercet rilor prezentate, mai mult legate de aspecte istorice, istorico-locale ale
regiunii, precum i curiozitatea i sincerul interes al colegilor români manifestate spre
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comunitatea noastr , a românilor din Ungaria, uimirea fa de bogata noastr

literatur de specialitate expus ” – mi-au m rturisit Elena Csobai i Emilia Martin.

Fiind rugate s dea o imagine a comunit ii române ti din Ungaria, Maria Berényi s-a
prezentat cu tema „Colonia macedoromân din Pesta în secolele XVIIII–XIX”, Elena
Csobai a inut o prelegere cu titlul „Comunitatea româneasc din Gyula”, iar Emilia
Martin a dezb tut „Particularit  ile etnice în cultura material a românilor din
Ungaria”.
„Pe lîng programul foarte bogat în comunic ri, organizatorii ne-au preg tit i un
frumos program, un tur al oraului Tîrgu-Mure, vizitînd cetatea, bisericile, vestita
Bibliotec „Teleki” – am mai aflat în continuare.

Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria a stabilit un plan de colaborare i
pentru anii urm tori, pornindu-se pe c ile leg turilor existente dintre cele dou  ri,
pe urmele rezultatelor cercet rilor efectuate prin arhivele din România cu privire la
istoria românilor din Ungaria, cum ar fi de exemplu faptul c exist personalit i în
sînul comunit ii noastre care au înv at, s-au instruit în centre spirituale de

înv  mînt din România. Despre aceste descoperiri, leg turi cu caracter cultural i
istoric, renumii cercet tori din ara-mam s-ar putea prezenta în viitor la
manifest rile Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria în faa publicului
nostru cu lucr ri de specialitate documentate.
A. R.
(Cronica, Anul I, nr.4, iulie 2002, p.4.)

Convorbire despre Emanuil Gojdu i românii de ast zi
Dup cartea cu titlul „Istoria Fundaiei Gojdu", lansat în 1995, Maria Berényi din
nou a dedicat o carte marelui macedoromân. Autoarea ne va povesti mai jos despre


na terea c rii "Viaa i activitatea lui Emanuil Gojdu".

– În urm cu apte ani am scris o carte despre istoria Fundaiei Gojdu. Despre


aceast fundaie s-a mai scris i au mai ap rut c ri i în România de atunci. Eu am


crezut c ar fi bine ca la bicentenarul na terii s scriu i eu o carte despre Emanuil

Gojdu, despre omul, despre activitatea i viaa acestuia. Mai ales c viaa a fost mai



puin cunoscut , fiindc se tie numai despre fundaie, i despre mo tenirea
fundaiei. Am considerat c acum este momentul oportun cînd comunitatea
româneasc din Ungaria, în primul rînd bineîneles, s cunoasc acea personalitate

marcant din istoria culturii noastre, i mai ales s ne d m seama ce activitate
multilateral a depus pe t rîmul naional cultural, pe t rîmul politic, pe t rîmul
parlamentar. Fiindc activitatea lui a fost foarte complex . Astfel în mai multe

domenii a desf urat o munc deosebit de activ , cu rezultate foarte importante.

Deci, tocmai de aceea am fost convins c trebuie s -l cunoa tem mai îndeaproape
pe omul Emanuil Gojdu.
– Oare i studenii români din Ungaria ar avea azi nevoie de un astfel de om?

– Eu zic c da. Fiindc dup anii 1990 s-a produs o restructur social . i tim foarte

bine, cum a fost în trecut. i printre familiile române ti din Ungaria sînt unele mai


înst rite i altele mai puin înst rite. A zice c un student talentat dar s rac ar trebui
 
s aib aceea i ans cu acela care provine dintr-o familie mai înst rit . Sînt sigur

c i acum ar fi necesar o astfel de fundaie, care s asigure burse acelor tineri

români talentai, care vor i merit s urmeze studii superioare. tim cu toii c în


formarea intelectualit ii române ti din Transilvania i Ungaria, Fundaia Gojdu, care
a fost, de altfel, o fundaie particular din Imperiul Austro-Ungar, a avut un rol unic,
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asigurînd burse pentru sute i mii de tineri. În acest fel, ace ti tineri harnici i

talentai au primit anse prin care, apoi, s se formeze o p tur intelectual puternic

a românilor din Transilvania i Ungaria.
– Oare azi nu de aceea dispar românii  i limba din Ungaria de azi fiindc nu mai
avem oameni generoi, cum a fost Gojdu?
– Este un lucru greu de apreciat, fiindc tr im într-o lume modern . Bineîneles, în
secolul al 19-lea erau alte împrejur ri. Ne d m seama c a fi minoritar într-un bloc de

dou milioane i jumate de români minoritari este cu totul altceva decît s fii minoritar
într-o comunitate de 20-25 000 de membri. Deci aceast diferen este considerabil .
Ne d m seama c secolul nostru modern aduce la suprafa cu totul alte valori, iar în
aceste condiii poate este mai greu s se remarce o personalitate cu astfel de calit i


cum a fost i Emanuil Gojdu. Dar bineîneles, ar fi bine dac i din rîndul românilor
din Ungaria de azi s fie tot mai muli cei care simt r spunderea pentru p strarea

culturii, pentru p strarea limbii, care s aib o responsabilitate con tient pentru
generaiile viitoare. i ar trebui ca fiecare dintre noi s se simt dator ca instituiile



noastre s funcioneze a a cum trebuie i pentru ca i în viitor caracterul lor s fie

românesc. Dac aceste instituii ar funciona cum ar fi de dorit, dac limba i cultura

s-ar p stra i s-ar promova, atunci cred c asimilarea ar fi mai estompat .
– Care ar fi mesajul lui Emanuil Gojdu pentru românii de azi?

– Mesajul marelui mecenat reiese chiar din cuvintele lui, c ci, a a cum spunea, el a

fost un patriot maghiar, dar a fost i un bun român. Deci el a putut concilia
românismul cu maghiarismul, fiindc nu putea s fie altfel. i cred c nici noi, românii
din Ungaria de ast zi, nu putem s facem altceva decît s conciliem românismul cu
maghiarismul, fiindc tr im în aceast ar , sîntem cet eni loiali ai acestei  ri în




care ne-am n scut, în care s-au n scut i p rinii i str mo ii no tri. Dar ar fi bine s
avem o identitate puternic în sensul de a fi mîndri c avem o limb matern , c

avem un grai viu, c i noi avem valorile noastre culturale, care nu sînt cu nimic mai
prejos decît celelalte, majoritare. Iar dac Gojdu a putut îmbina acest maghiarism cu
românismul într-o ambian foarte s n toas , atunci cred c aceast menire, acest
mesaj trebuie s ajung la fiecare român din Ungaria de ast zi.
– Care sînt planurile Dumneavoastr , personale, i cele ale Societ  ii Culturale a
Românilor din Budapesta în acest domeniu?

– Tocmai în acest an s-au împlinit zece ani de la constituirea Societ ii
noastre. i atunci ne-am reamintit de Gojdu, ne-am dus în cimitirul
Kerepesi i am pus o jerb la mormîntul s u. În ziua de ast zi sîntem foarte
bucuro i, fiindc am reu it s dezvelim acum o plac memorial . Cred c i
pe mai departe îi vom ine în fiecare an un parastas, ne vom duce la cimitir
i îi vom p stra memoria pîn cînd vom tr i.
Victoria Cozma
[Foaia româneasc , 1 noiembrie 2002, p.12.]

Comunitatea româneasc din Ungaria
Oameni şi fapte (2): Maria Berényi
O munc asidu , pân la uitarea de sine, dublat de o perseveren f r sincope, cu
o voin exemplar a lucrului bine f cut, caracterizeaz personalitatea proteic a
Mariei Berényi. Comunitatea românilor din Ungaria, tot mai fragil numeric, se
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strânge în jurul unor valori ce-o reprezint cu cinste i mândrie, iar intelectuali de tipul

Mariei Berényi (n. 1959) pot si trebuie s devin solii ale i ai românit ii pentru vremi

nu tocmai favorabile îmbog irii patrimoniului cultural i intelectual al unei comunit i

aflate în condiia ingrat de minoritar. Pe de alta parte, cine s - i pun întreb ri de
tipul " cine suntem?", "care este izvorul condiiei noastre de minoritate în spaiul

maghiar?","încotro ne îndrept m?", " care sunt temeiurile existenei noastre?", i cine


î i poate lua dificila misiune,- ca i dificila libertate, dup o expresie a lui Lévinas-, de

a purta sus steagul românismului pe baricada tot mai înver unat a asimil rii, care


amenin mica românitate, cine dac nu tocmai ace ti mesageri ale i, delegai s
strige alarmant vrerea unui neam r stignit de istorie. Chiar dac propov duirea lor



cade de multe ori în de ert, parc lupta i voina de rezisten le înt resc forele i le



multiplic elanurile, reu ind biruini i dând n dejdi ca soarele creator i p zitor al
tuturor n-a apus înc .



Maria Berényi este un asemenea intelectual-mesager al cur eniei i senin t ii

asumate ale românului din Ungaria. Generozitatea actului de implicare, ca i

gratuitatea dezinvolt a gesturilor culturale i publice la care s-a înrobit de peste

dou decenii, conteaz pe o miz mult mai mare, al c rui câ tig va s vin mâine, un

mâine pentru slova micuilor ce vor intra în tainele abecedarului românesc i, poate,
vor g si r spuns cuvenit întreb rilor care azi intelectualilor din Ungaria le-au fost scut
i mobil al angaj rii. Lupta cu sine i cu ceilali devine tot mai aprig în condiiile în

care nu b nuie înc gustul victoriei i nici nu viseaz laurii gloriei unui prezent care-i


obstrucioneaz proiectele i-i zdruncin lini tea nopilor de veghe româneasc . O

lupt dus frontal i global, pe toate canalele posibile ale afirm rii, pentru ca

sperana de izbând s creasc în fiece act dus la bun cap t. Tenace în iniiative i


activ în implicare i angajare public , Maria Berényi i-a f cut din personalitatea sa
individual un reper pentru personalitatea colectiv a comunit ii c reia îi aparine.
Programul personal de lucru se confund pân la identificare cu programul

comunitar, în a c rui oglind se reg se te în toate fibrele existenei; dup cum,
comunitatea intelectualilor români din Ungaria datoreaz mult pecetei
(comportament, atitudine, sentimente naionale) personalit ii sale fecunde. Un

model care modeleaz , este modelat i este confirmat în statutul de model. Vorbind
de proteicitatea personalit ii Mariei Berényi, trei mari zone activeaz modelul-reper,


de care aminteam adineaori: omul public, exercitându- i drepturile juridice i morale


ale minoritarului, omul cultural, împlinindu- i pasiunile i visurile subiective,


personale, i omul de ştiinŃă, adunând zestrea istoric i documentar a originii
românilor din Ungaria. Aceasta întreit dotare a personalit ii sale funcioneaz ca o



armur de ap rare, îi d rost i misiune înalt , o protejeaz de c deri i pr bu iri, de

înfrângeri i neputine subiective. Acolo unde una din ele pare s sl beasc elanul

ori sa piard teren de aciune, vine în ajutor cealalta i, ca un f cut, personalitatea

Mariei Berényi recupereaz întregul i înainteaz eficace în unitatea p rilor. Cum o

s vedem, situaii imprevizibile, condiii istorice i împrejur ri conjuncturale încearc ,
pe alocuri, s fisureze soliditatea ansamblului, dând uneori sentimentul dureros al


descuraj rii i dezarm rii; dar, totu i, Maria Berényi nu s-a dat învins .



Ca om public, cu con tiina apartenenei la un grup comunitar românesc, Maria



Berényi se g se te azi în plin actualitate i implicat activ în treburile ob tei.


Intelectualul responsabil, care i-a asumat condiia minoritarului, dar i misiunea
delicat a reprezent rii politice, a g sit de cuviin ca a sta deoparte, atunci când
grupuri str ine românit ii hot r sc soarta comunit ii, înseamn o condamnare la
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existen vegetarian . De aceea, gestul implic rii i actul angaj rii sunt imperative
ale condiiei adev ratului intelectual român din Ungaria. Miza reperului intelectual a
adus beneficii omului public, care a intrat în organismele de reprezentare, Societatea
Cultural a Românilor din Budapesta (SCRB, creat cu câiva ani în urm la iniiativa

Mariei Berényi), organism sub însemnele c ruia, în toamna anului 2002, au fost ale i
intelectuali budapestani în Autoguvern rile minoritare din sectoarele Budapestei.

Gestul în sine r spunde i unor conjuncturi provocatoare. Organizaia românilor din


Budapesta a avut de înfruntat i la precedentele alegeri ale minorit ilor din 1998, i
la cele recente, din 2002, o situaie amenin toare, posibilitatea ca în aceste foruri
ale românilor s intre neromâni ( chiar necunosc tori ai limbii române, maghiari venii
 
din Transilvania în ultima vreme), ocultând accesul românilor b tina i în aceste
autoguvern ri. Profitând de o lege a minorit ilor din 1993, care permite
reprezentarea în forme de autoguvern ri chiar acolo unde 2-3 indivizi se declar

"români" (f r dovada acestei calit i) i care duce la o finanare de stat a funcon rii

forului reprezentativ respectiv, o serie de indivizi dubio i s-au infiltrat în aceste
organisme. SCRB, condus de Maria Berényi, are ,deci, o misiune cu atât mai

dificil : sa opreasc intrarea str inilor în organismele române ti ( care au conturat

deja fenomenul "etnobusiness") i s dirijeze fondurile financiare spre interesele

imediate i necesare ale românit ii. Spectacolul grotesc, dac nu absurd, al
alegerilor din octombrie 2002, catalogat în termeni caragialeni, a fost un moment de


cump n i dezam gire pentru însu i conduc torul SCRB, Maria Berényi, pus astfel
în situaia neputincioas de a fi spectatorul nevoit al propriei tr d ri tragice.

Dezam girile nu s-au oprit aici: la recenta edin de constituire a Autoguvern rii pe
ar a Românilor din Ungaria ( A RU), SCRB i Maria Berényi, candidai în cadrul

Grup rii Alternativa Româneasc , n-au reu it s obin nici un candidat în

organismul naional. Situaia este efectul-bumerang al alegerilor e uate, de la finele

lui ianuarie, de la nivel de Capital , i recent, la a doua tentativ din 12 februarie,
unde SCRB a blocat formarea Autoguvern rii din Budapesta, pentru a opri invazia
neromânilor, adapostii în celelalte dou reprezentane, Asociaia Român din

Budapesta (ARB) i Uniunea Democratic Maghiaro- Român (UDMR, a nu se
confunda cu UDMR, organismul favorizat al maghiarilor din România!). Numai c ,

tocmai socoteala scontat , a dus la pierderea locurilor eligibile din A RU i
scoaterea, practic, din forul naional, al unui organism puternic, cu intelectuali români

de marc din Capitala ungar . Pierderile, ocante prin efectul de durat asupra

destinului românilor din Ungaria, au produs i o dezbinare a românilor, la o polarizare

de interese de mici grupuri, ireconciliabile în principiu. St în puterea i fora
persuasiv a Mariei Berényi de a aduce la masa dialogului, la dezbateri publice

despre soarta comunit ii, la stabilirea i distribuia priorit ilor între cele dou tabere.
Omul public, care a luptat atâta vreme pentru obinerea drepturilor, pentru corijarea

neajunsurilor i nedrept ilor legii minorit ilor, prezent la întâlnirile cu înaltele



autorit i ungare i române, unde i-a spus pasurile i a oferit soluiile remedierii,
Maria Berényi nu se arat învins , cu atât mai puin dezarmat ori îngenuncheat .
Scutul civicitat ii, al responsabilit ii pentru destinul comunit ii sale, are în spate

înc rc tura i argumentul de nebiruit, cele ale omului cultural. Soluiile pe care le



ofer activitatea i produsele culturii i limbii române ti sunt soluiile de durat , care


vor putea, cândva, poate nea teptat de repede, s corecteze i erorile ori sc p rile

omului public. Mai încurajat ca niciodat i mai tenace în implicarea cultural , parc


pentru a suplini i golul iscat de pierderile omului politic, Maria Berényi are for i


voin necesare pentru a birui cu armura culturii stramo e ti. Este o pild vie de
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râvn cultural , de generozitate i gratuitate a gesturilor sale intelectuale.
Nerealiz rilor temporare, ale momentului istoric, în planul manifest rilor ca om politic


li s-au contrapus i chiar au îmbog it zestrea, f r timp i m sur , a împlinirilor din
planul cultural. Poate c mult mai mult poate jubila Maria Berényi de fructul rar al

oamenilor rari, construcia în planul valorilor culturale, decât s deplâng umilina i

înfrângerea elanurilor din cel lalt plan public. Rolul asumat de iniiator i susin tor al
unui amplu program cultural, care s duc la meninerea i chiar îmbog irea


patrimoniului minorit ii române ti din Ungaria i-a alimentat i entuziasmul înalt al

intelectualului cu vocaie ziditoare. Deschiderea i apetena pentru aciunea cultural
temeinic i-au înzestrat munca de peste dou decenii de activitate, acoperind cu
asupra de masur personalitatea sa complex . Treimea cultural care lumineaz

senin figura acestui intelectual se regase te în frumoasele sale risipiri intelectuale la


nivelul celor trei planuri de manifestare: ca publicist i animator cultural, ca istoric i

documentarist i , nu în ultimul rând, ca poet. Prima componenta se poate urm ri


înc din fazele colilor române ti pe care le-a urmat: particip la dezbateri literare în
perioada liceului de la Giula (1974-1978), intr în pres cu articole de meditaie
asupra cotidianului (întreine rubrica Fapt divers , în cadrul suplimentului ziarului
rumânesc, Vocea tineretului). În perioada studeniei la universitatea ELTE din

Budapesta (1978-1982) se arat preocupat de documente i arhive legate de
comunitatea românilor din Ungaria. În fruntea SCRB organizeaz simpozioane,
dezbateri, anivers ri, adunând intelectualii români din Ungaria la o mas a dialogului

de idei. Cinstirea înainta ilor, precum Gh. Pomu, Emanuil Gojdu, susinerea unor
prelegeri publice despre figurile bihorene (1986-1988), studierea arhivelor maghiare
despre implicarea unor oameni de cultur români, iat câteva din roadele culturale

ale Mariei Berényi. Istoricul i documentaristul au lucrat cu râvn de toat preuirea
pân la conturarea profilului preocup rilor sale de c p tâi. Ele compun salba de c ri
i publicaii pe care le-a vegheat în toi aceti ani: Aspecte naional-culturale din
istoricul românilor din Ungaria (1990), Românii din Ungaria în presa român din
Transilvania  i Ungaria sec, al XIX-lea (1994), Istoria fundaiei Gojdu (1995), Cultur
româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea (2000), Viaa i activitatea lui E.
Gojdu (2002). Revista anual Almanach, scoas din 1993 de societatea cultural
budapestan , este o oglind a tuturor activit ilor de peste an la care s-au implicat
români din Budapesta.







Nevoii i c ut rii de sine îi r spund c rile personale, un pariu câ tigat cu sine i cu
timpul vulnerabil. Poetul din personalitatea Mariei Berényi practic o poezie modern
i modernist în idei i formul , în care îndoielile existeniale, întreb rile asupra


locului i rostului fiinei în lume duc nelini tile din celelalte planuri în nopile de visare
liric . Sunt poeme ale c ut rii identit ii, gravate pe soclul veacului, cu toate poverile
i reziduurile sale: fric , egoism, crize de tot felul, orgolii i idiosincrazii, eecuri i
c deri. Cele patru volume de versuri, Autodefinire (1987), F r titlu (1989), Pulsul
veacului palid (1997), În pragul noului mileniu (2002) încheag un profil liric bine
conturat, un eu poetic-seismograf al cotidianului sterp aflat în c dere continu .

Întreb ri i constat ri grave precum "E haos deplin./ Apa e cer. Iar cerul e ap / Cei
vii, rugându-i pe mori / s ias din groap / Începe judecata din urm / Geam tul
lumii se strânge sub stânci" (poemul 11 septembrie 2001, din ultimul volum) aduc un
spirit sensibil, care transform poezia existenei în drama eului. Poate c acest gen
de poezie meditativ s fie r gazul cuvenit celui ales, pentru a-i r spl ti încrederea în

slova româneasc i c atâta vreme cât mai exist cuvânt al limbii mam merit
osteneala fructuoas a iluziilor date de poezie.
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Faptele omului public i ale celui cultural se încarc de rost i str lucire prin omul de
ştiinŃa. Aproape suntem siguri c existena Mariei Berényi se identific cu existena

"pruncului " nou-n scut din munc , d ruire, veghe nestins i pasiune, Institutul de
Cercet ri al Românilor din Ungaria. Am avut ocazia, prin gazda buna a redactiei

revistei Clipa, ( nr.586 din 6 februarie), s luam contact cu istoricul i preocup rile
acestui forum al intelectualilor români din Ungaria. Revenim acum pentru profilul celui


care i-a dat na tere si vieuire, dr.Maria Berényi. Munca de cercetare a arhivelor i
documentelor dinainte de 1900, existente în Biblioteca Naional a Ungariei,
studierea presei românesti a timpurilor, care ap rea în capitala ungar , rigoarea


actului de inventariere i sistematizarea muncii de cercetare i valorificare a
rezultatelor documentarii, motiveaz în bun parte existena acestui institut al
românilor. Maria Berényi este cea care, la finele anului 1990, iniiaz o aciune
concertat de a strânge rândurile intelectualit ii într-o formul instituionalizat , cu

un sever program de lucru i o mai judicioas distribuie a cercet rilor. Rodul acestor
eforturi constructive a fost iniial cercul Pentru cultura român (1991), devenit apoi

Comunitatea cercet torilor i creatorilor români din Ungaria (1992) i, în fine,
actualul Institut de Cercet ri al Românilor din Ungaria (din 1993). Certificat înc


de la creare i consfinit recent ca director al acestui for tiinific, dr. Maria Berényi

r mâne un model de munc intelectual , de perseveren i tenacitate în disciplina
cercet rilor. An de an, din 1993, intelectualii români din Ungaria se strâng în jurul

directorului, pentru a proiecta i a duce la cap t programe ambiioase, de recuperare

a tuturor componentelor ce masoar identitatea i condiia minoritarilor români.
Cercet rile despre istorie local (Chitighaz, Micherechi, Giula, B tania), despre
personalit i române active în imperiu (Iosif Ardelean, Gh. Pomu, E. Gojdu ), cele

despre creaia i etnografia popular (obiceiuri, dansuri populare, îmbr c minte,

interior casnic) ca i cele despre limba vorbit de românii din Ungaria, au o prim
confruntare public printr-un simpozion al Institutului, de regul toamna fiec rui an,



pentru ca apoi lucrul în echip s se a eze pe principii de tiinificitate i într-o

disciplin a muncii intelectuale, sistemic i continu , prin apariia anual a acestor
cercet ri în propria publicaie a Institutului, Annales (au ap rut pân acum dou

numere pline, 1996, 2000). Este pentru prima oara în istoria comunit ii române ti


din Ungaria când se poate vorbi de realiz ri i împliniri, în domeniul tiinei
comunitare. Energiile intelectuale care rodesc încurajator de mult, de zece ani în


existena instutului, dau parc for i elan omului de tiin Maria Berényi de a nu


descuraja i dezarma. Sub acest scut de românitate, îngrijit i protejat prin chiar
modelul intelectual al directorului Institutului, se adun crema intelectualit ii

române ti, colegii cercet tori: Emilia Martin (etnograf), Elena Csobai (muzeograf),
Ana Borbély (lingvist), Gh. Sant u (publicist), Tiberiu Herdean (critic literar), Ana


Hoopan (folclorist), Maria Gurz u Czeglédi (etnograf i istoric), Gh.Petru an (istoric
literar), Mihaela Bucin (folclorist). De mai bine de 12 ediii, f r întrerupere, întâlnirile

anuale ale cercet torilor înt resc mai mult sentimentul comunit ii române ti, în lucrul

în echip , dau acel sentiment încurajator de mândrie ca problemele românilor pot i
trebuie s fie rezolvate de românii comunitari din Ungaria.







Ca rostului t u s -i dai str lucire i s la i în urm fapt de bun o tean în cetatea

limbii române e s -i umplii casa de podoabele scumpe ale mo tenirii identit ii. Cât

vreme, intelectuali de tipul Mariei Berényi izbândesc în spirit i rodesc în modelul
personalit ii lor, ramâne oaza nestins de românitate ca s biruie vremi. În acest
portret de intelectual, comunitatea românilor din Ungaria poate avea un sentiment de

stabilitate, reazem i n dejdi pentru ziua de mâine.
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Cornel Munteanu, Budapesta
[Clipa, (SUA), 2002, nr. 588, 20 februarie]

Comunitatea românească din Ungaria
Oameni si fapte (4): Mihai COZMA


Un intelectual de rar clas , al c rui farmec al personalit ii degaja un tonus cald i

optimist, pân la contaminare, cu charisma dialogului spiritual în întâlnirile publice, î i

poate permite r gazul cuvenit de a cânt ri cum se cuvine rostul existenei sale i a

face un bilan al prodigioasei activit i didactice i pedagogice. Pe de alt parte,

comunitatea româneasc din Ungaria poate avea un sentiment de siguran i
stabilitate cât vreme prezena activ a profesorului Mihai Cozma (n.1938) vegheaz


atent i prob la cur enia limbii române. Deosebit de sociabil i agreabil în relaiile cu


conaionalii s i, înconjurat cu dragoste i preuire de atâia din fo tii s i studeni de la
Catedra de român de la Seghedin, generos pân la identificare cu destinul



comunit ii în care se tie n scut i format, Mihai Cozma r mâne i un reper de
comportament tipic intelectualului de vi nobil . Caz rar printre intelectualii
comunitari, Mihai Cozma n-a avut niciodat complexe sau orgolii, care s creeze

inconforturi sau reacii imprevizibile, nici n-a ie it în fa pentru a flutura în gol lozinca

drepturilor i libert ilor care se cuvin minoritarilor. A f cut-o printr-o munc


exemplar la catedr i în viaa ob teasc a românilor din Ungaria, cu mai mult


câ tig în planul de profunzime al definirii i p str rii identit ii de român. Când


mustr tor parinte te, ridicând vocea i degetul când problemele care amenina

unitatea comunit ii ies la suprafa din chiar fisurile acesteia, când jovial i sf tos,

pus pe gluma binef c toare, profesorul, publicistul i autorul de manuale de limba

român este un caz de con tiin româneasc . O vocaie constructiv , care trebuie
curtat cât mai des de generaiile actuale, pentru a g si cheia unit ii în jurul tr irii

pentru limba român i a simi pasiunea asum rii responsabilit ii superioare în nume
colectiv.
Prin formaie universitar , Mihai Cozma aparine celei de-a doua generaii de
intelectuali formai la Catedra de român a Universit ii ELTE din Budapesta (1955
1960), al turi de Gh. Petru an, Ioan Mândru u, Alexandru Király. Momentul prielnic
al absolvirii îi deschide posibilitatea de a intra în înv  mântul superior, cu prilejul
înfiin rii proaspetei catedre de român din cadrul Institutului pedagogic "Juhász

Gyula" din Seghedin. Dup un an de stagiu i c l torii de studii în România, sub

îndrumarea prof. Pálffy Endre i a lui Domokos Sámuel, în 1961 intr ca asistent

universitar, moment dintr-o carier profesional de lung durat , pân la ie irea sa la
pensie, acum câiva ani. S-ar putea afirma c grupul valoros de absolveni de la


ELTE este i grupul care na te aceasta catedr româneasc la Seghedin (într-un alt


ciclu de articole vom reveni asupra colii superioare de aici i din Capitala ungar ).
C ci raporturile colegiale, înc din vremea studeniei budapestane, dintre Gh.
 
Petru an i Mihai Cozma au condus la formarea primei echipe de dasc li care a

inaugurat i animat catedra de român . Proiecte ample, cu miza de cercetare pentru

cultura i limba românilor din Ungaria (printre care alc tuirea unei culegeri de folclor

românesc sau studiul specializat al limbii i graiului românesc din zonele locuite de
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români) au stimulat de la început activitatea didactic a tân rului profesor. Între anii
1962-1970 activeaz intens pe dou planuri: perfecionarea profesorilor de limba
român , prin participarea la cursuri de var sau stagii de practic pedagogic cu
studenii în România ori organizarea unor dezbateri, conferine publice în localit ile


române ti din Ungaria (Bichi ciaba, Giula, Seghedin); al doilea plan este cel al

activit ii didactice propriu-zise, susinerea cursurilor i seminariilor de limb ,



simultan cu alc tuirea i publicarea manualelor de limb pentru colile gimnaziale i

medii din Ungaria. A a se face ca Mihai Cozma este cooptat atât în comisia

redacionala a ziarului românesc, Foaia noastr , cât i în comisia de înv  mânt,


îns rcinat cu elaborarea programelor i manualelor colare de naionalitate român .



Atât ca profesor, cât i ca om public, Mihai Cozma a dovedit un acut sim al


r spunderii, care i-a i insuflat pasiunea pentru lucrul bine f cut i temeinic gândit.
Manualele care-i poart pecetea numelui s u, Istoria literaturii române, I (1964),
Gramatica limbii române (1968), Limba i literatura român - anul I liceu (1977),
Limba român (1989), Pentru conversaia în limba român (1996), Limba român

(1998) se caracterizeaz prin simplitate i diversitate. Simplitate, la nivelul conciziunii
i acurateei limbii folosite, diversitate la nivelul l rgirii paletelor de ilustr ri ale


conceptelor i ideilor. C rile de limb i conversaie sunt rodul unor ani buni de
cercetare a fenomenului lingvistic, în aspectul ei oral, vorbit de românii din
Ungaria.Teoria profesorului are la baz fundamentul pragmatic al limbii, conform
c ruia exist o limb de conversaie, care are un specific al ei, dincolo de normele
limbii literare. Aceasta intervenie a f cut ca deseori Mihai Cozma s atenioneze
intelectualii români asupra limbajului folosit în paginile ziarului românesc. Prin anii
1970, ca urmare a unei dezbateri publice despre limbajul din Foaia noast a,

profesorul formuleaz corect i la obiect un principiu elementar, care disociaz între

limbajul gazet resc, identificat pân la un punct cu limbajul dialectal, i limba literar ,

în raportul dintre ziar i cititorul s u; "Dac nu ma înel, limbajul "dup gustul
cititorilor" în cazul acesta ar fi un limbaj dialectal. Se pune întrebarea: ce vrem noi,
care e scopul nostru? Ridicarea limbajului dialectal la nivelul limbii  i nu
invers."(Câteva observaii în leg tur cu limbajul gazetei). O dat stapânit arta

limbajului gazet resc se poate porni o campanie de creare a unui stil i a unui scop
bine definit în raport cu cititorii. O idee din anii 1980 revine în plin actualitate pentru

pasiunea lingvistului Mihai Cozma, anume rolul limbii în fundamentarea identit ii i a


con tiinei naionale. O dezbatere polemic i aprins , formulat în articolul Ce
români suntem noi? (din anul 2000) pledeaz pentru valorificarea limbii active, vii, pe
care o folosesc românii din Ungaria. Dac aceasta limb este un subdialect bihorean,


cu tr s turi specifice zonei (fonetice, gramaticale i lexicale) i bilingvismului, atunci
i ortografia român este una adecvat acestui idiom. Prin 1993, când în România s
a adoptat noua ortografie (cu scrierea lui sunt i â din a în interiorul cuvintelor), Mihai

Cozma a convocat la Giula un seminar cu intelectualii i profesorii români din


Ungaria pentru a decide soarta limbii în coli, biseric s mass-media. S-a convenit
ca românitatea din Ungaria ramâne constant în folosirea vechii ortografii. Initiaiva

unilateral a gazetei române ti de a trece, începând din acest an 2003, la noua

ortrografie a suscitat polemici i controverse printre profesori. Mihai Cozma a simit

nevoia s intervin iar i public prin luarea unei atitudini critice aducând argumentele

specialistului, anume c a a cum exist un dialect al limbii la românii din Ungaria, tot

a a exist un subtip al ortografiei, cu care intelectualitatea s-a deprins deja de atâia
ani. În dou rânduri, articolele lui Mihai Cozma pledeaz pentru p strarea vechii


ortografii în uz, atât în coal (manuale, documente, programe) cât i în pres . Iat
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construcia argumentelor, care au stat la baza lu rii de poziie fa de decizia ziarului,
care a tr dat într-un fel hotarârea luat în 1993: "Pur si simplu sîntem o variantă (de
fapt o sub-variant ) a naiunii române. Ca variant , avem multe elemente comune cu
toi românii, deci aceasta calitate a noastr nu ne desparte de conaionalii notri. Îns
avem i acele particularit i care ne confer un specific, prin care noi sîntem noi.(…)
dac despre grai zicem c ne este limba noastr matern , regulile tradi ionale dup
care scriem ne sînt ortografia materăa. În concepia mea, acesta e un motiv
important ca s nu prelu m automat ortografia nou , cu preul "s o lovim la o parte"
pe aceasta de pîn acum"(Pita i clisa, ortografia v zut din realit ile noastre, în
Foaia româneasc , 14 febr. 2003)



Profesorul în pensie Mihai Cozma nu are astâmp rul ideilor i cercet rii în domeniu.

Între dou pasiuni de petrecere a timpului liber, pescuitul i colecia de rarit i (c ri,
imagini foto), trimite semnale constructive ale spiritului s u veghetor. A dovedit-o de

atâtea ori, printr-un caracter de înalt clas , o verticalitate a gesturilor i
comportamentului s u neduplicitar. În pragul vârstei de 65 de ani, pe care o

traverseaz în acest an, personalitatea sa continu s fascineze cu har i d ruire.
Dac mulimea de studeni pe care i-a format, azi muli dintre ei profesori prin

comunele locuite de români sau gazetari în presa scris i audiovizual , poate fi o

oglind a spiritului sau constructiv, i atât ar putea ajunge pentru bucuria faptelor
sale în comunitate. Modelul s u este mai mult decât un reper intelectual, este sufletul

pur i melodia cristalin a slovei pentru românii din Ungaria.

Conf.dr. Cornel Munteanu, ELTE, Budapesta
[Clipa (SUA), 2003, nr.593, 27 martie]

Rostul, locul i soarta valorilor noastre
Convorbire cu cercet toarele Elena Csobai  i Emilia Martin
Dup mai bine de dou decenii, Muzeul Jude ean “Munkácsy Mihály” din
Bichi ciaba a vernisat miercurea trecut o nou expozi ie permanent despre
na ionalit ile conlocuitoare în jude ul Bichi . Al turi de materialul
reprezentativ despre majoritatea ungureasc , sunt expuse cele mai valoroase
piese muzeistice ale sârbilor, germanilor, slovacilor, iganilor i, bineîn eles,
ale românilor. Despre realizarea acestei expozi ii am stat de vorb cu Elena
Munteanu Csobai, istoric la Muzeul din Bichi ciaba i Emilia Martin Nagy,
etnograf la Muzeul din Giula.
Elena: – Ideea a venit acum vreo cinci ani, fiindc expoziia permanent anterioar sa deschis în 1980. Deci, dup mai bine de 20 de ani, trebuia s se fac neap rat o
nou expoziie a judeului. Pentru deschiderea unei expoziii permanente e nevoie, în
primul rând, de foarte muli bani, dincolo de faptul c materialul muzeistic exist în


coleciile noastre. Instalaia cost foarte muli bani i doar acum am reu it s ne
apuc m de aranjarea acestei expoziii, la care am lucrat, bineîneles, mai multe luni
de zile. Elementul dominant al materialului expus este etnografia, dar am încercat s
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d m acestei expoziii i un fir istoric, cum au ajuns aici minorit ile din Bichi , în care
localit i tr iesc etc.

– În materialul expus am v zut îmbr c minte, fotografii, mobilier sau
obiecte vechi, dar am v zut i prezentarea unor situa ii, ca de exemplu pia a
de odinioar . Care a fost concep ia aranj rii materialului?
Emilia: – Concepia principal a fost ca fiecare naionalitate s arate specificul s u,


s ias din colecie i s fie expuse cele mai frumoase i reprezentative piese.
Deoarece avem un spaiu foarte mic pentru aceast expoziie, a trebuit s

gospod rim bine cu acesta. Dac aveam o sal de trei ori mai mare, i atunci am fi
avut suficient material de expus.

– Dac ar trebui s prezenta i pe scurt col ul românesc, ce a i eviden ia din
acesta?
Elena: – La aranjarea spaiului românesc am pornit de la ideea c Biserica Ortodox
a ajutat foarte mult la p strarea identit ii noastre, fiindc românii de pe aceste

meleaguri, concomitent cu stabilirea lor definitiv aici, i-au înfiinat parohiile
ortodoxe. Deci, biserica a fost purt toarea identit ii lor. Pentru a reprezenta acest
lucru, am ales câteva piese foarte frumoase din colecia Bisericii Ortodoxe Române

din Ungaria i, bineîneles, din colecia Muzeului Judeean. Pe urm , am trecut la


etnografie i am încheiat cu prezentarea unor c ri i reviste, care au avut un rol

important în meninerea identit ii române te pe aceste meleaguri.
Emilia: – La capitolul etnografie a mai men iona c am pus pe prim-plan
cele mai reprezentative piese ale culturii noastre materiale, textilele populare
 i portul caracteristic românesc. Într-un vechi desen original este prezentat
portul românesc din Chitighaz de la sfâr itul secolului al XVIII-lea, iar mai
jos, într-o fotografie de arhiv apare o familie din B tania de la începutul
secolului al XX-lea. Prin aceste dou fotografii am dorit s d m o imagine
asupra schimb rii îmbr c mintei din aceast zon .
– Pe peretele cu fotografii vechi am v zut printre altele portrete ale unor
oameni din Chitighaz i B tania. Numai acolo s-au g sit astfel de fotografii
minunate?
Emilia: – Bineîneles nu numai în aceste dou locuri. La muzeu dispunem de foarte

multe fotografii arhive de diferite dimensiuni, din toate localit ile populate i de

români. Problema a fost c a trebuit s le alegem pe cele mai frumoase i

reprezentative, i care sugereaz aspectul din titlul expoziiei “Identitate, alteritate,

multicoloritate”, deci asem n rile i deosebirile care s-au produs în perioada
convieuirii de mai multe secole. Din aceste considerente le-am ales tocmai pe cele

din Chitighaz i B tania.
Elena: – Eu cred c aceste fotografii “vorbesc” mai mult despre oamenii de atunci,
decât dac am scrie sute de pagini despre viaa sau portul acestor familii.

– Cine viziteaz , de obicei, aceste expozi ii permanente? Care este publiculint , dac se poate vorbi de a a ceva?
Elena: – Eu recomand vizitarea acestei expoziii tuturora care se intereseaz de

istoria sau etnografia românilor din judeul Bichi i, în general, a naionalit ilor din

 

aceast zon . Recomand, bineîneles, colilor române ti i tuturor colilor unde se

pred despre minorit i. Dar, recomand aceast expoziie i acelor oameni care
doresc s vad piese frumoase, specifice unor vremuri istorice.
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– Cum i-a i convinge pe profesorii de la colile noastre s - i aduc copiii la o
or extraordinar de român la aceast expozi ie?
Emilia: – Argumentul principal ar fi c aici sunt prezentate toate materialele din jude,
din mai multe aspecte, cum ar fi istoria, cultura sau cele mai importante domenii ale



vieii omene ti. Aceast expoziie se potrive te la mai multe discipline colare. De

exemplu, poi s ii aici lecii de istorie, geografie, cultur i civilizaie, art (menionez
aici ceramica de o deosebit frumusee sau textilele cu caracter naional specific),
literatur (cu ajutorul publicaiilor vechi), etc.

– Care este noutatea acestei expozi ii? Ce n-a mai fost pân acum?
Elena: – Noutatea este, în primul rând, fotografiile familiilor, deoarece acestea

niciodat n-au ap rut pân acum în expoziii, doar câte una, i foarte rar. A doua
noutate este prezentarea pieei, unde apar la un loc toate minorit ile îmbr cate în

portul lor specific, vânzându- i marfa pe care o aveau. Românca, de exemplu, vinde

textile frumoase i caracteristice românilor din aceast zon .
Emilia: – Portul acestei românce de la pia este din Chitighaz, de prin anii 1920.


Este o îmbr c minte care a suportat deja anumite influene or ene ti, îns textilele

cuprind tehnicile i motivele vechi ale esutului de odinioar .

– Când am vizitat expozi ia, vrând-nevrând mi-am adus aminte, c poate
taberele etnografice sau munca depus de Institutul de Cercet ri sau
Comunitatea cercet torilor face c în ultima perioad – i datorit
serialului televizat de la Ecranul nostru – am cunoscut câ iva oameni, ca
Petru Sab u din Aletea, Mihai Cozma din Seghedin sau Maria Sarca
Zombai din Chitighaz, care colec ioneaz i- i aranjeaz în casa lor un col
sau o camer cu obiecte vechi. Ce p rere ave i despre acest lucru?



Elena: – E bine i, totodat , nu e bine c se întâmpl a a. A zice c -i foarte bine c



oamenii î i preuiesc ceea ce au mo tenit de la str mo i, dar de obicei cei care

colecioneaz astfel de obiecte valoroase aparin generaiei nu chiar tinere i pe mine
m îngrijoreaz viitorul, soarta acestor lucruri. Eu cred c ar fi mult mai bine dac
aceste comori ale trecutului nostru ar intra în coleciile muzeale. Bineîneles m

gândesc la muzeul din Bichi ciaba, deoarece acesta este muzeul de baz al

românilor din Ungaria. Deci, s nu fiu îneleas gre it: eu apreciez c oamenii


preuiesc lucrurile mo tenite din p rini i bunici, dar m îngrijoreaz viitorul nesigur
al acestora. Cred c pentru o minoritate este o siguran dac aceste valori intr în
coleciile muzeale.

– Românii din Ungaria au o singur cas -muzeu, la Chitighaz, care nu este
chiar în loc de centru i probabil este prea pu in vizitat . Oricum, din punct
de vedere turistic, nu este într-un loc prea frecventat. Legat de aceast
expozi ie, i pentru c a i zis c ave i suficient material m-am gândit c oare
românii din Ungaria n-ar avea nevoie de o cas -muzeu într-un loc central,
de exemplu la Giula?
Elena: – Atunci când s-a înfiinat casa-muzeu din Chitighaz, existau mai multe
variante pentru amenajare. Prima idee a fost s fie la Micherechi, unii vroiau s fie la
Giula, iar pân la urm s-a înfiinat la Chitighaz, fiindc acolo s-a g sit o cas

potrivit în acest scop. Eu a zice c nu neap rat ar trebui s lupt m pentru o nou
cas -muzeu, ci aceasta pe care o avem ar trebui introdus în circuitul turistic. Asta ar

fi datoria noastr , a tuturora, dar în primul rând al conducerii comunei i al instituiilor

române ti.
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Emilia: – Continuând acest ir de idei, eu sunt de p rere c românii din Ungaria ar
avea nevoie de un spaiu muzeal, de exemplu, la Giula, în centrul românit ii, dar

aceasta nu ar trebui s fie neap rat o cas -muzeu. Eu m-a gândi la un spaiu unde
românii din Ungaria, nu numai giulanii, dar la Giula, ar avea o expoziie permanent ,



s zicem de istorie i etnografie, i tot aici ar putea s fie i o sal cu lucr ri de art

plastic . Deci, eu a fi întru totul de acord cu ideea unei expoziii permanente.

Eva Iova
[Foaia româneasc , 6 iunie 2003, p. 3.]
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Recenzii
Românii în presa din Transilvania i Ungaria secolului trecut
[Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa română
din Transilvania şi Ungaria secolului al XIX-lea (1821–1918) Documente,
Giula, 1994, 221 p.]

A ap rut recent la Editura NOI din Giula, în excelente condiii grafice, volumul
Mariei Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa român din Transilvania  i
Ungaria secolului al XIX-lea (1821–1918), Documente. Este un gest de restituie în
m sur s deschid o perspectiv nou în cercetarea mai obiectiv a aspectelor


variate ale vieii sociale i naionale, culturale i spirituale a românilor de alt dat


tr itori pe meleagurile unde î i duc viaa urma ii lor din Ungaria de azi. Lucrarea a

fost sponsorizat de foruri instituionale reprezentantive: Ministerul Culturii i


înv  mîntului Public, Fundaia pentru Minorit ile Naionale i Etnice din Ungaria i

Fundaia Maghiar a Naionalit ilor. Utilitatea i valoarea c rii sînt în afara oric rei
discuii.
Scopul fixat a fost adunarea acestor „documente” de epoc , pe care autoarea
înclin s le considere în Cuvîntul introductiv, în fond exagerat, drept „izvoare istorice
autentice”, care sînt în fond nimic altceva decît despuieri din publicistica în limba

român ap rut între 1821–1918 în Transilvania i Ungaria. Importana lor const în


faptul c sînt purt toare de informaii cu privire la oameni i fapte, întîmpl ri i


evenimente, la oameni politici i la caracterul lor i nu în cele din urm la ecoul unor
idei politice vehiculate în rîndul populaiei. În aceast prim etap a demersului ei,
Maria Berényi s-a rezumat la culegerea materialelor din publicaiile în limba român

g site la Biblioteca Széchenyi din Budapesta. Investigaia îns trebuie continuat i
extins . Meritoriu este faptul c cercet toarea întreprinde un istoric al acestei prese
i c adaug la aparatul critic o bibliografie selectiv , un indice de ziare i reviste i la



sfîr it un indice de nume i localit i. Cum de asemeni stimabil este efortul i

apreciabil volumul de munc depus de autoare în vederea select rii, adun rii i
transcrierii materialelor din publicaiile respective.
Calitatea lor de documente de epoc reflect caleidoscopic viaa complex a



acestei comunit i, fr mînt rile i luptele, bucuriile i suferinele, neîmplinirile i
nostalgiile ei. Parcurgîndu-le, cititorul are adesea senzaia c se afl în faa unei
opere de ficiune, perindîndu-i-se pe dinainte o întreag galerie de personaje, bune


sau rele, cu calit ile i metehnele lor, angrenate în diferite aciuni i acestea, la
rîndul lor, bune sau cîteodat nu.

Autoarea a adoptat criteriul cronologic i selectiv, f r s modifice în vreun fel


textul. În aceste texte îns s-au strecurat i numeroase gre eli de tipar, r mase
necorectate în redacia publicaiei respective, care, preluate astfel, creeaz dificult i
de receptare cititorului de azi. În calitatea de redactor al c rii, am corectat pe cît


posibil, tacit i discret, asemenea gre eli datorate, desigur, neateniei redactorilor sau


tipografilor. Cîteva exemple de cuvinte i forme gre ite care trebuiau îndreptate:
notariu în loc de notoriu, declamat în loc de declarat, f r în loc de fur , vrajba în loc
de vrajma, ademenii în loc de ademerei, clevetiri în loc de clevetrini, indiferentism în
loc de (cred) indirentism religios, harababur în loc de harabur , recrutaser în loc de


recuraser , con tiinciozitatea în loc de con tiinceziotatea etc. etc. Dac cititorul ar fi
întîlnit, bun oar , forma „r spins”, este posibil ca în primul moment el s nu fi îneles

nimic. E vorba desigur de „r spins”, form care a a trebuie s r mîn în text, nu
modernizat (respins). Adaptarea la ortografia actual a presupus de asemenea o
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seam de corecii, ca de exemplu: încît i nu în cît, pusu-l-au i nu pusul-au, deodat
i nu de odat sau de-odat , i-ar pune i nu iar pune, vreo, vreunul i nu vre-o, vre


unul, vreodat i nu vre-odat , însumii i nu însu-mi, cîteodat i nu cîte-odat , s i



se i nu s -i-se, v-o comunic i nu v o comunic, pe de o parte i nu pe de-oparte

etc. etc. Întrucît latinismele i arhaismele abund , era necesar un glosar, altfel
cititorul r mîne deconcertat în faa unor cuvinte ca: azuate, cercustiu, debac rile,

admona, atramantariu i atramantoriu, insiune, necompenare etc.


Parcurgînd aceste texte, oricine î i poate da seama u or de deosebirea dintre
aceast limb chinuit , adeseori nefireasc , parc de împrumut, cu (înc ) un aer


latinizant i, s zicem, limba clasicilor literaturii române care au tr it i creat în

aceea i perioad . Încît nu întîmpl tor Titu Maiorescu a criticat limbajul unor
asemenea „jurnale” din fosta monarhie. Am aminti limbajul adesea deplorabil al unei
 
publicaii de circulaie cum a fost „Biserica i coala”. Bineîneles este vorba nu


numai despre ce i cum se scria, ci i despre cine scria. La 1888, în presa de limb

român din Transilvania i Ungaria se utiliza înc un limbaj greoi, înc rcat de
elemente str ine. Pe de alt parte îns , trebuie s avem în vedere lupta care se

d dea pentru p strarea fiinei acestei limbi, cu toate sc derile i neajunsurile ei,

pentru introducerea i meninerea pe cît posibil a unui înv  mînt în limba român (a
se vedea în acest sens documentele referitoare la cazul Voniga din Gyula, 1896).


În studiul introductiv consacrat istoriei presei române ti din Transilvania i Ungaria
nu se fac deloc referiri la coninutul acestor articole-document. Nu se enun de fapt

nici o apreciere i nu se trage nici o concluzie. Consider m c era necesar mai întîi
o succint descriere tematic a lor, urmat mai apoi de pronunarea unei judec i de
valoare.
Cititorul va fi desigur frapat de importana inegal a documentelor inserate.
i integral de valoarea
Aceast inegalitate va fi suplinit la o lectur atent
excepional a unora dintre ele. Aparent în aceste texte nu se spun lucruri

extraordinare: se public tot felul de anunuri matrimoniale i de alt natur , liste de



prenumerani i de prenumeraii, de donaii i de donatori i îndeosebi chestiuni


biserice ti. Dar printre aceste tiri, anunuri, note etc. transpar din cînd în cînd
veritabile documente de epoc de o incontestabil valoare. Asemenea articole,
extrase, lu ri de atitudine, mici eseuri sau chiar scenete dialogate etc. atest aspecte

grave, legate de problema naional , de meninerea i cultivarea limbii române, de




starea colilor i bisericilor, de alegeri i de mi carea politic din epoc , nu o dat
i contradictorie, de numeroasele tendine ale epocii, de reaciile
ambigu

comunit ilor române ti de alt dat care se împotriveau tendinelor de maghiarizare
i deznaionalizare practicate în coli, de felul cum se ineau examenele în aceste
coli sau de modul de alegere a aparatului administrativ local (alegerile de notari i

 
înv  tori). Textele ofer imagini asupra mi c rii populaiei din principalele ora e i
asupra procesului de maghiarizare. Iat de ce diversitatea impresionant de

probleme i teme ce reies din aceste spicuiri (presa ca admirabil seismograf al

vremii) impunea o valorizare i sistematizare a lor, care, implicit, se putea constitui
într-un util ghid pentru cititori.
Dincolo de aceste sc deri, volumul în discuie prezint , indiscutabil, o real valoare

documentar-informativ pentru cercetarea complex i mai obiectiv a acestor epoci.
Se va dovedi extrem de util cercet torilor români din Ungaria angajai în elaborarea
unei istorii a lor.
Vasile Voia
[NOI,15 aprilie 1994, p. 15.]
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Minoritate i cultur
[Gheorghe Petru an, În căutarea identităŃii noastre, Giula, 1994, 230 p.]



O culegere de articole i studii este volumul, sugestiv intitulat, în c utarea identit ii


noastre (Gyula, 1994) i al c rui autor – Gheorghe Petru an – este deja cunoscut

printr-o solid cercetare de factur monografic , Iosif Vulcan i revista Familia. Cred
c nu trebuie s subliniez importana consemn rilor periodice, în revistele noastre de
cultur , a unor atari volume semnate de românii care (supra)vieuiesc în afara
frontierelor de ast zi ale  rii-mam . Lucrul acesta se impune mai ales atunci cînd e

vorba de o minoritate româneasc sistematic i temeinic asimilat (id. est.

deznaionalizat ) cum este aceea din Ungaria i unde, pîn nu de mult, a scrie în

limba matern era – s-o recunoa tem! – cel puin un act de eroism. În aceast ordine
deci, un comentariu aplicat unei lucr ri ca În c utarea identit ii noastre implic

plasarea recenzentului, necesar i atît cît se poate, în interiorul perspectivei din care


autorul, în egal m sur dasc l meritoriu i Pre edinte activ al Uniunii Românilor din

Ungaria, trateaz viaa cultural , social dar i politic a etniei pe care o reprezint .
Semnînd prefaa – Ipostazele identit ii – universitarul clujean Vasile Voia conchide

c „a tr i nu numai prin minoritate ci i pentru minoritate, a întemeia o uniune a
uniunilor care s aparin tuturor românilor din Ungaria sunt principii formulate de Gh.


Petru an, care au determinat o reevaluare i au generat o revigoare a posibilit ilor

reale ale minorit ii”. Pe acest fundal a adar multe dintre paginile inserate în culegere
cu caracter documentar, indiferent c e vorba de „schia rezumativ a istoriei


literaturii române clasice i contemporane” (schi alc tuit dintr-un ir de
medalioane rotunde, exacte, imprimate din raiuni de popularizare în primul rînd, în

Foaia noastr ), de însemn rile „din trecutul i prezentul” înv  mîntului românesc din

Ungaria, la care se adaug restituirile, utile i ele, din „istoria ziaristicii ardelene”.
Publicat în aceast seciune, de pild , articolul O sut de ani de la apariia revistei
Familia (1966) va fi topit, ulterior, în monografia citat , dup cum fraze întregi vor fi


translate, tot aici, din alte articole, din Asociaiile culturale i literare de pild : „Se tie

c aspiraiile sociale i politice ale naiunii române nu au fost satisf cute decît parial”



dup 1848 .a. Aspectul general de compendiu încercuie te, totu i, certe contribuii

la cunoa terea relaiilor culturale româno–maghiare: aici la evoc rile consacrate unor
c rturari mai puin cunoscui (Gheorghe Alexici, Károly Ács) se puteau ad uga – în

acela i spirit – medalioane despre László Galdi sau recent disp rutul Domokos
Sámuel. Pe de alt parte, referiri la firava literatur româneasc din ara vecin
(Despre literatura român din Ungaria), notificarea preocup rilor de folcloristic , cum

sunt pove tile transcrise de Mihai Purdi, viaa din trecut a societ ilor culturale din

acest areal sau istoricul, succint al catedrei de limb i literatur român de la

Institutul Pedagogic din Seghedin configureaz , azi ca i ieri, imaginea, deocamdat

a „unei viei culturale oarecare”. Potenialul spiritual existent înc trebuie ocrotit i,
mai mult decît atît, ajutat s se manifeste în cadrele unei structuri statale fa de care



autorul i, implicit, minoritatea pe care o reprezint î i m rturise te, de altfel în mod


firesc, ata amentul. Într-un asemenea context, datoria intelectualit ii române ti, atîta

cît este actualmente, este limpede formulat de Gheorghe Petru an: „Vorbim
despre intelectuali care tr iesc din românitatea lor. Asociaiile proasp t întemeiate nu




au nici o ans de a- i îndeplini funcia dac ace ti intelectuali nu vor ti s tr iasc
i pentru românitatea lor” (Datoria intelectualit ii).
Cuvintele de mai sus, pentru care autorul binemeritat , nu obtureaz pe de alt
parte întreb rile suscitate de lectura ultimului capitol, În vîrtejul istoriei. În cadrul
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acestuia texte precum Aspecte din viaa naionalit ii noastre sau Vîntul
 
naionalismului dau – cum s spun? – senzaia c autorul prelunge te i transcrie în

acela i timp reflexele unei minorit i timorate printr-o politic secular . Preluarea, de
pild a unor asertiuni despre „desc lecarea” românilor (f r a se departaja
comunit ile macedo–române, care au desc lecat într-adev r în zona Miskolc, de

„romaniile” s te ti care au existat întotdeauna în regiuni din Ungaria de azt zi)
absolutizarea apoi a procesului de maghiarizare a populaiei de c tre biserica greco–
catolic sau evocarea destr m rii Monarhiei austro–ungare, care a condus „la
alipirea majorit ii românilor din cadrul ei la naiunea-mam , prin urmare la


des vîr irea unit ii politice acesteia” (trecîndu-se, aici, cu nepermis non alan ,


peste adev rul c e vorba, în primul rînd, de des vîr irea unit ii naionale), în sfîr it,


recunoa terea faptului c – de ce oare? – „ coala nu a jucat niciodat un rol hot rîtor
în p strarea identit ii naionale a românilor din Ungaria de azi” ne las sur notre soif.

Istoria, luat f r partis-pris-uri, a clarificat chestiunile de mai sus i asta cu

argumente irecuzabile. Dac , a a cum anun m anterior, este dificil s ne situ m în

interiorul unghiului de vedere al minoritarului, nu putem s nu amend m, totu i,
afirmaiile apodictice sau ezit rile ce transpar în discursul pavat, altfel, cu bune

intenii. A adar, numai biserica ortodox a fost „tolerat ” în vechiul Imperiu, a c rui
nostalgie alimenteaz nu doar extremismele?

De altfel, în Iosif Vulcan i revista Familia – lucrarea cu valoare de referin în
istoria noastr literar – autorul ne asigura c „minorit ile naionale, inclusiv a
românilor din Austro–Ungaria, în ciuda unor restricii politice incontestabile, le-au fost

asigurate drepturile de p strare a identit ii, de cultivare a limbii i culturii lor

naionale”. S nu recurgem neap rat la istoria oficial , adic la cuno tinele
verificabile statistic etc., s ne întreb m doar p rinii care, tr ind înc , au cunoscut
din plin „beneficiile” fostei st pîniri din Transilvania. Suntem de acord, pe de alt

parte, cu amendarea drastic a extremismelor „de la r s rit spre apus” i invers,
„dinspre apus spre r s rit”, ceea ce nu anuleaz dezideratul de a limpezi unele
probleme de fond, începînd cu sinonimia etnic(statal)naional (redevabil epocii de

ecloziune romantic ) i pîn la doleana autonomiilor (evident, nu doar culturale) ce,
diseminate în perimetrul european, ar preface vechiul continent într-o „piele de tigru”
ce ar putea fi tot mai zdrenuit de lupte intestine.

Desigur, centrul de greutate în antologia lui Gheorghe Petru an este istoria


literaturii îndeosebi, restituit cu aplomb i cu deplina cunoa tere a valorilor pe care

le caracterizeaz în medalioane sintetice. A tept m, de la intelectualul pe care îl

cunoa tem s realizeze, într-o alt lucrare, „istoria înc nescris ”, cum se exprim în
prefa Vasile Voia, a românilor din Ungaria.
Mircea Mutu
[Tribuna, nr. 17, 27 aprilie– 3 mai 1995, p. 5.]

Medita ii pe o tem dat
[Gheorghe Petru an, În căutarea identităŃii noastre, Giula, 1994, 230 p.]

Subiect predilect de observare din partea comunit ii internaionale, îndeosebi
dup toamna anului 1989, cu referire precis spaial la aria istorico-geografic a

centrului i sud-estului continental, problema naional , a naionalit ii (ori minorit ii)

suport efectiv amendamente datorit contradiciei dintre faptul declarativ oficial i
aplicarea în practic a conceptelor, respectiv în politica cotidian . Impactul politicii,

prin reprezentanii s i, asupra valid rii noiunilor teoretice conduce la na terea
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distorsiunii intenionate, receptate pe planuri multiple, i prompt vizualizate la nivel

intern i extern. Dependena tot mai accentuat de sensul politic interpretat în

leg tur cu dihotomia dintre naiunea „statal ” i cea „cultural ”, obturarea posibilit ii

înelegerii con tiinei naionale, ca un manifest fapt de mentalitate ori de psihologie

colectiv , cu un puternic substrat mental i afectiv, r st lm cirile vizând sensul istoric

corect al „naionalit ii” i „grupului etnic”, primejdia tezei „etnocentriste”, abil

reiterat , r mân pe mai departe elemente componente ale „undei de oc” ce concur
la dezvoltarea climatului de aprehensiune, suspiciune, ostilitate, bazat pe prejudec i
i stereotipuri mentale, depreciative ori apreciative,1 susinute frecvent i manevrate
i cultural de pe harta
cu obstinaie în diverse zone de interferen multietnic
Europei.
În acest context declarat, chestiunea naionalit ii drept comunitate etnic
omogen într-un cadru statal dominat de o naiune de o alt structur etnic , redus

numeric, cu un statut social-politic, de jure ori de facto, plus o con tiin exprimat a
propriei identit i, se cerceteaz asiduu, în direct relaie cu termenul de minoritate,
din pricina cauzalit ii multiple, provocate de dezechilibrul constatat în raportul dintre

naiunea dominant i naionalitatea respectiv . Minoritatea poate reprezenta acum
doar un concept calitativ, un termen de fapt pentru statutul de inferioritate, cu un tip

comportamental ce depinde de intensitatea reaciei, de tradiia istoric mo tenit , de




gradul de cultur i con tiin , dar i de ingerina unor factori politici, interni i externi.
Sentimentul de crispare, evident în atitudini, este dublat, deseori, fie de tentativa de
autodeterminare politic , în chip agresiv, fie de un militantism permanent întru
inversarea raportului de dominare existent. ansa benefic a aplan rii „conflictului

interetnic” poate supravieui doar prin întronarea „bunului sim” reciproc i prin

aplicarea metodei „ideologiei de dep ire” a fenomenului de criz îndelungat sau
temporar în arealul istorico-geografic delimitat. Consideraiile expuse pân acum
tind s prelimineze reflexiile noastre privind o nou abordare cultural-istoric a
situaiei naionalit ii române din Ungaria, lucrare ap rut în suita demersurilor
analitico-sintetice, înmulite în ultimii ani,2 ca o dovad elocvent pentru importana

problemei respective, i nu numai, în echilibrarea relaiilor dintre cele dou  ri
vecine, mai cu seam dup seismul politic survenit în anul 1989.
Cu un titlu, poate impropriu stabilit, în opinia noastr , „c utarea” putând fi lesne

echivalent cu „afirmarea” („împlinirea”), cartea lui Gh. Petru an, În c utarea
identit ii noastre3, alc tuit în gen de „breviar” sau „miniistorie”, survine la minim

distan în timp dup monografia substanial dedicat c rturarului Iosif Vulcan i

revistei „Familia” (1992), împunând un cercet tor, publicist, eseist, om de idei i de

condei, într-un cuvânt, participant i deopotriv creator de istorie. Volumul constituie,

a adar, m rturia unui contemporan, convins de menirea scrisului cu caracter
naional, profesat pe durata a 35 de ani (1959–1994), cu un material excerptat sub


form de documente de epoc , înregistrate i consultate ca atare, respectiv, concis i

exact. De fapt, o caracteristic relevant pentru Gh. Petru an este tocmai sesizarea

aspectului esenial în formul ri succinte i sintetice. Spectrul de probleme tratate

r mâne extrem de larg, astfel rezultând i caracterul eterogen al materialelor incluse,
ce ilustreaz într-o prim faz , un fir c l uzitor pentru publicistica româneasc din
Ungaria anilor ’60, tematica cultural , cu multiple interese surprinse pe o suprafa
apreciabil extins . Pentru ca ulterior, evoluia s fie gradat în timp, de la
evenimentele cultural-artistice, ocazionale ori conjucturale, la elabor ri de lucr ri

propriu-zise, cu întinderi variabile i cuprins mai bine închegat.
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Dup studii de specialitate la Universitatea din Budapesta, cadrul didactic de la

Catedra de limba i literatura român a Institutului Pedagogic Superior din Seghedin,
inaugureaz în 1979 un serial de medalioane literare în revista „Foaia Noastr ” de la
Giula, cu un scop popularizator, vizând autori, curente, reviste, societ i. Anii ’80,
intresani în optica oficial ungar cu privire la rolul naionalit ii, oblig intelectualii

reprezentativi ai celor patru naionalit i recunoscute s - i defineasc concepiile

despre termenul în cauz
i raporturile posibile cu „minoritatea”; faptul inculc pe
seama universitarului-autor un excurs istoric, ca temei pentru o viitoare ampl


cercetare în direcia enunat , mar ând pe ideea „p str rii”, prin îmbog ire i


adaptare, a coninutului i manifest rii concrete, eficiente a naionalit ii române ti în
peisajul intern din Ungaria. Poate surprinde exprimarea sa c anul 1989 a provocat o
relativ „inerie” în viaa politico-cultural român din ara vecin , cu o „terapie”

propus , prin extinderea reelei de instituii i activit i, cu piloni siguri fixai în triada:


familie, biseric
i coal . Cadrul organizatoric adecvat este deschis sugerat în

„autonomia cultural ”, reclamat i în funcie de rolul sporit contributiv al
intelectualit ii. Atitudinea politic asumat atrage dup sine responsabilitatea


atribuit lui Gh. Petru an în calitate de pre edinte al Comunit ii desemnat în 1991
pentru cei aproximativ 20–25000 de români existeni declarai conform statisticilor,
recente.


Structura culegerii de articole i studii include apte compartimente, în urm toarea


înf i are. 52 de medalioane literare, dintre care reinem pe cel despre Ilie Iv nu , cu


recunoscut primat în planul folcloristicii, istoriei literare i lingvisticii, ca i prezentarea

literaturii române ti din Ungaria în gen de „bilan”, cu accente definitorii pentru

intervalul de dup 1945, cu proiecte i realiz ri meritorii (volumul „Muguri” din 1973,

cele semnate de I. Iv nu în 1977, 1981, publicaiile periodice sporite). „Tentaiile
folcloristicii” evideniaz suita de aciuni iniiate în timp pentru culegerile realizate, iar

„Viaa artei” subliniaz prin cronici ori fi e de istorie literar , tocmai aportul unor
personalit i sau curente la evoluia faptului de cultur local . Schiele efectuate în
mod unitar cu privire la trecutul societ ilor cultural-literare din toate cele trei  ri
române pentru cea de-a doua jum tate a veacului trecut, – minime inadvertene de
datare pentru asociaia studeneasc „Petru Maior” fie 1914 (p. 139), fie 1918 (p.
178, 180)! –, se îmbin armonios cu imaginea prezentat a ziaristicii transilvane,

zugr vit prin pleiada de reviste i iniiatori, pentru un identic interval temporal.

Paginile creionate despre trecutul i prezentul înv  mântului românesc debuteaz

cu studiul pertinent vizând înfiinarea i evoluia catedrei de profil universitar la

Budapesta pe durata unui veac de existen . Aprecierile rostite de Gh. Petru an cu

privire la formarea cadrelor didactice de naionalitate român , relev date i fapte


edificatoare pentru realitatea imediat a evoluiei colii elementare i liceale: 1946,

reeaua generalizat , 1949, Catedra de limba i literatura român la Institutul

Pedagogic din Seghedin (Budapesta), liceul din Giula, programa analitic i cursurile
redactate pentru cei peste 100 de studeni consemnai în cele dou decenii de

existen i activitate. Constat ri proprii, concrete despre Institutul sus pomenit, unde



din 1985 Gh. Petru an este ef de catedr , situaia i sarcinile viitoare ale

înv  mântului în limba matern , ca i activitatea depus cu insisten de Secia
pentru naionalit i a „Asociaiei Pedagogice Maghiare” sunt incluse în alte analize,
îndr zne supuse ateniei publice. Subliniem, în acest sens, excursul istorico
cronologic, cu dese tente critice referitoare la colile naionalit ilor din Ungaria

secolelor XIX i XX, cu accent pe epoca interbelic , ilustrat sugestiv prin tabelele

statistice pentru anii 1929–1930 i 1932–1933 (p. 174), pân în anii „democraiei
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populare”, marcai de introducerea înv  mântului obligatoriu de opt ani i de legea

înv  mîntului din 1960, ce sista practic existena colilor generale în limba matern .
Compartimentul ultim al c rii elaborate de universitarul de la Seghedin include

cele mai incitante studii i articole semnate de autor în anii apropiai, cu privire la

problema concret a stabilirii parametrilor istorici, i nu numai, ai naionalit ii române

din Ungaria, a aportului intelectualit ii respective, con tient organizat instituional,

precum i abordarea stringentei chestiuni a naionalismului în aciune, indiferent de


sorginte i corolar, cu o posibil remediere îns în tocmai colaborarea pa nic ,

deschis , în ideea fericitei întron ri a dictonului latin „sine ira et studio” între români i
maghiari. Subiectul vizând anumite aspecte coerent închegate în existena


naionalit ii române din ara vecin , urm re te destinul acestei „a chii” de naiune,
conform opiniei semnatarului (p. 194), odat cu zugr virea vieii politico-social

culturale din timpuri mai vechi i pân în contemporaneitate. Consider m totu i c se

poate vorbi de elemente române ti, grupate disparat, înc din epoca Arpadian ,
pân la migraia constatat în debutul veacului XVIII, cu substrat economic, puternic

direcionat de interesul Vienei. Un pandant necesar de amintit este a ezarea efectiv

a macedo-românilor, stabilii în timp în domeniul economic i social. Nu ne convinge

aseriunea exprimat de Gh. Petru an referitoare la eforturile de deznaionalizare ale

i
bisericii greco-catolice (p. 195), tiut fiind faptul c religia oficial acceptat
predominant în statul ungar, periclita insistent existena de sine st t toare a

ortodoxismului la români, i nu numai, majoritari, oricum, în comparaie cu uniii!

Motive cu adev rat obiective i subiective caracterizeaz existena naionalit ii

„spontane”, drept „diaspor împr tiat ”, supus asimil rii continue, în lipsa unei

temeinice con tiine naionale proprii, îndeosebi pân în anul 1848. Un reviriment

relativ se produce mai târziu, când b t lia pentru limb , respectiv identitatea ei i a

naiunii se face deja pe baza unui program con tient asumat, prin iniiatori-animatori,

provenii din rândul preoimii i înv  torimii, f r s se neglijeze deloc rolul presei în
i coal . Etapizarea vieii politice
triumviratul încet enit, al turi de biseric

române ti include, în viziunea autorului perioada de pân la 1848–1849, de


acomodare i rezisten , de trezire lent la sentimentul con tiinei naionale prin
demersul p turii burgheze în dezvoltare; epoca de pân la 1881, cu un
precump nitor caracter cultural, apoi intervalul pre-„neoactivist”, cu încerc ri în plan

politic, economic i social, anii 1905–1918, de imbold politic decisiv; r gazul

interbelic, marcat de regresul demografic i de activizarea bisericii ortodoxe, anii de
dup 1945, ilustrând organizarea instituional , segmentul cronologic dintre 1949–



1965, de total rezerv politic oficial i, în sfâr it, rena terea constatat în toate

palierele posibile dup 1989, cu referire precis la p strarea i îmbog irea
specificului naionalit ii române din Ungaria.
Între cauzele problemelor de „minoritate”, autorul remarc tocmai starea de inerie,

analizat la modul retroactiv i pe faze istorice post 1945; avântul cultural, lâncezeala

constatat pe durata deceniului obsedant, pecetluit de reforma colar , total
defavorabil naionalit ilor, apoi revirimentul de dup 1968, cu un pronunat caracter

politic i, în fine, congresul ultim al conducerii românilor din Ungaria (VII, 1988), cu
„terapia” propus în scopul înl tur rii „balastului birocratic”, a favoriz rii colabor rii

extinse, a înt ririi contribuiei bisericii i a activiz rii intense a trudei depuse la
specific nivel local. Reflexiile autorului se refer tocmai la schia reorganiz rii vieii

social-culturale a naionalit ii române i vizeaz pilonii urm tori ai existenei sale

etnice: a) familia, ce asigur d inuirea în spaiu i timp, reprezentat preponderent
 

de comunit i s te ti i  r ne ti; b) biserica ortodox , urgisit în anii ’50 (p. 211), un

real factor de coeziune; c) coala, cu un pronunat înv  mânt confesional de 2, 4
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clase pân în 1945 (p. 210), pentru ca ulterior educaia în spiritul limbii materne s
devin un element tabu (p. 211); d) structura organizatoric , militantismul pentru
„autonomia cultural ” (p. 213), abandonarea mentalit ii „înstr in rii”, datorit lipsei

de vitalitate, intoleranei i nep s rii majorit ii prin tocmai hiatusul unui sistem
instituional adecvat (p. 215). În acest context enunat, opiniile autorului privind
datoria intelectualit ii (1993), cu un reaccentuat rol de angrenare în viaa românilor
din Ungaria, aflat la „periferia” vestic a neamului, retras în „bârlog” (p. 216) pentru

p strarea identit ii i demnit ii proprii, sunt raportate mereu la datul concret
existent, anume, fiinarea în cadrele unei societ i pluraliste, relativ democratice,
marcat îns de un vizibil caracter naionalist.
„Vântul naionalismului”, indiferent din ce direcie bântuie, stabil ori cu intermitene,

este cu adev rat un purt tor de prejudec i, de germenii confrunt rii egoiste, dar i

de stereotipii cultivate darnic în vreme. R mânem totu i nedumerii cum omul de

cultur
deosebit
Gh. Petru an nu a aprofundat îndeajuns lecia istoriei

contemporane ca s îneleag i interpreteze corect momentul echivoc evocat pentru

anul 1918 i sensul Trianonului (p. 219), afirmaia pripit vizând „cultura Ardealului
purificat de aproape toate elementele ei neromâne” (p. 220), sub dictatur desigur,
f r s mai insist m asupra derutei în perceperea just a dialogului neamical purtat

la Târgu Mure în martie 1990 (p. 219), îndeosebi c se accentua mereu necesitatea
înv  rii reciproce a abecedarului convieurii! Fenomenul trist, cu serioase implicaii

în plan social-economic i afectiv, cel al „alung rii – ced rii de populaie” a fost

comun în intervalul istorice te dat statelor de „democraie popular ” (cazul etnicilor

germani, „colaboraioni ti” în Ungaria dup 1945 sau schimbul ineficient maghiaroslovac c tre finele deceniului cinci postbelic). F r s omitem faptul c „f  rnicia


politic marxist-leninist ” se manifest deopotriv pe acelea i coordonate i în

Ungaria, eliberat de Armata Sovietic , la fel ca i celelalte  ri vecine (p. 221). Rolul
i scopul politicii ungare fa de cele patru naionalit i „recepte”, schema de
„balansoar” în raport cu maghiarimea din exterior sunt elemente identificate de autor


în conivena ilustr rii aceleia i palete de prejudec i, de neîncredere i suspiciune, în

relaia dintre naiunea dominant i naionalit i, cu reflexie ulterioar în raporturile


interstatale din centrul i sud-estul continentului. Gh. Petru an consider cu
îndrept ire în final c debutul forumului comun româno–ungar la Pécs în august

1988 poate însemna o eficient modalitate de dialog, odat cu ie irea intelectualit ii


de ambele p ri din „turnul de filde ” în clipele de cump n reciproc i meditaie
colectiv .
Ceea ce de fapt a încercat s propun autorul c rii semnalate mai sus într-o

gândire limpede i curajoas , chiar dac nu este lipsit de interpret ri mai deosebite
i viitorul naionalit ii române din Ungaria. Dialogul
cu privire la starea prezent

poate fi fructuos numai dac este purtat cu reciprocitate i cu respectarea datului
comportamental reclamat de situaia existent .
NOTE



1. C. Mure an, Interpret ri ale conceptelor de naiune, naionalitate i minoritate
naional , în David Prodan. Puterea modelului, Cluj, 1995, p. 124–131.
2. Hozzájárulás. Tanulmányok a magyarországi románokról. Budapest, 1988;
Maria Berényi, Aspecte naional-culturale din istoricul românilor din Ungaria 1785–

1918, Budapesta, 1990; Teodor Misaro , Din istoria comunit ilor bisericeti ortodoxe
române din R. P. Ungar , Budapesta, 1990; The Romanians in Hungary. Dynamics
of on Ethnic Genocide, Bucarest, 1992.
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3. Gheorghe Petru an, În c utarea identit ii noastre (Culegere de articole i
studii), Gyula (Giula), 1994, 230 p. Publicaie a Uniunii Românilor din Ungaria,


realizat cu sprijinul material al Ministerului Culturii i Înv  mîntului Public i al

Fundaiei „Pentru Minorit ile Naionale i Etnice din Ungaria”. Refereni: Mihai

Cozma, Vasile Voia (ediie îngrijit i prefaat ). Editura „NOI”, Giula.
Stelian Mândru
[Tribuna, nr. 35–36, 31 august–13 septembrie 1995]

Battonya (B tania) a XVIII. századtól napjainkig
[Bătania – Pagini istorico-culturale, Red. Maria Berényi, Budapesta, 1995, 181 p.]

A Magyarországi Románok Kutatóintézetének kiadványa ez a könyv. Szerz i –
Elena Csobai, Maria Berényi, Eva Kozma-Fr tean, Emilia Martin, Ana Borbély – az
El szóban megfogalmazott gondolatok jegyében, nemes szándékkal és céllal adják
közre, mint közös munkájukat: „1993-ban jelentettük meg a „Chitighaz – Pagini
istorico-culturale” („Kétegyháza – Történelmi és kulturális oldalak”) cím 
kiadványunkat. A kötetet az olvasók kedvez en fogadták. A tanárok többsége azt a
gondolatot sugallta, hogy jelentessünk meg minden magyarországi románlakta
településr l hasonló jelleg  könyvet. Szívesen vállalkoztunk arra, hogy Battonyával,
illetve az ott él románok történetével, néprajzával, zenei hagyományaival és
nyelvével kapcsolatos kutatásokat végezzünk.
Évek hosszú során át jelentek meg ugyan cikkek, monográfiák, albumok
Battonyáról, de az e településen él románok történetér l, kultúrájáról nemigen írtak
a helytörténeti munkák szerz i. Ez a könyv ezt az rt kívánja betölteni.”
A kötet fejezetei külön-külön, önmagukban is érdekfeszít olvasmányok – nem
csupán a szakemberek, hanem a románul olvasó közember számára is. A szerz k
nyomon követik a battonyai románok történetét, kultúrtörténetét, bemutatva a
kulturális tevékenységüket, zenei hagyományaikat, életmódjukat, népszokásaikat a
XVIII. századtól napjainkig.
A battonyai románok által beszélt nyelvjárás leírása, bemutatása annál is inkább
figyelemre méltó, mert a magyarországi román nyelvjárásokon belül is sajátos
színfolt. A battonyai románok „trilingvizmusa”, háromnyelv sége (román-szerbmagyar) alapját a több évszázados együttélés alakította ki. E hármasság, de
f képpen a román-szerb együttélés az azonos görögkeleti (ortodox) vallásból és a
sok vegyes házasságból adódóan, rányomja bélyegét az életmódra, a szokásokra, a
kulturális és zenei hagyományokra egyaránt.
A battonyai románok zenei kultúrájának legf bb jellegzetessége, a nyelvhez
hasonlóan, a fent említett együttélésb l fakad. A két kultúra kölcsönös egymásra
hatása a zenei hagyományokban, a népi dallamok tolmácsolásában is megnyilvánul.
Az ötvenes évekt l kezdve több neves kutató végzett gy jtést Battonyán, és
valamennyiüket leny gözte a battonyai román zenei folklór rendkívüli gazdagsága,
változatossága, formai eredetisége.
Az iskola története cím fejezetb l kiemelnénk kuriózumként egy, talán sokak el tt
ismeretlen eseményt: az 1922/23-as tanévben József Attila Makón járt gimnáziumba.
Apja révén görögkeleti vallásúnak vallotta magát, s mivel Makón nem volt görögkeleti
lelkész, Battonyára irányították a kötelez hittanvizsgát letenni. A román görögkeleti
vallású tanulókat a polgári iskolákban Simion Cornea oktatta hittanra, tehát nála
vizsgázott a leend költ . József Attila nem beszélte ugyan a román nyelvet, de a
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vizsgázó és a vizsgáztató hosszú beszélgetésbe merült. A vizsga formálissá vált, a
lelkész érzékelte, hogy egy rendkívül tehetséges fiatalember áll el tte...
A hazai románság nyelvi és szellemi bázisa a magyarországi román görögkeleti
egyház volt. Pozitív szerepet játszott a román kisebbségi oktatás megteremtésében
és a kulturális élet irányításában.
A környékbeli románok számára Arad volt a múlt században a legjelent sebb
kulturális központ. A battonyai fiatalok ebben a városban végezték tanulmányaikat a
Moise Nicoar nevét visel , egyik legnevezetesebb aradi líceumban, az aradi
Tanítóképz ben és a Román Görögkeleti Teológián.
Az aradi kulturális társaságok közül kiemelked jelent ség  volt az 1863-ban
létrehozott Asociaia na ional ar dean pentru cultura i conservarea poporului
român (Aradi nemzeti társaság a román nép és a kultúra fenntartására). A társaságot
létrehozó nyolcszáztíz tagú testület alakuló ülésén tizenhárom battonyai román is
jelen volt, élükön Moise Grozescu lelkésszel.
A társaság alapvet feladataként az oktatás támogatását, az eredeti román
irodalmi alkotások írására és megjelentetésére való ösztönzést, egy könyvtár és egy
kaszinó létrehozását határozták meg. A társaság létrejötte után, mindjárt az els
évben javasolta a gyulai román lelkész, George Vasilievici, hogy Aradon román

nemzeti internátus jöjjön létre, amely biztosítaná a Bánát és a K rösvidék (Cri ana)
falvaiból jöv diákok, egyetemi hallgatók bentlakását. A cél megvalósítása érdekében
adományokat gy jtöttek; az adományozók között voltak a battonyai pap, Moise
Grozescu, Vasile Simonovici tanító és további nyolc battonyai román polgár.
Az aradi Nemzeti Társaság irodalmi és kulturális összejöveteleket rendezett,
amelyeken battonyai románok is részt vettek. 1870-ben alakult meg a Societatea
pentru fond de teatru român (Társaság a román színházi alapítványért). Ennek
székhelye 1895-ig Budapest volt, majd Brassóba került át. A társaság célja egy
erdélyi román színház létrehozása volt. A társaság vezet i, Iosif Vulcannal az élen
olyan bizottságok létrehozását javasolták, amelyek a színházi alap összegy jtése és
gyarapítása érdekében hangversenyeket, bálokat, színiel adásokat szerveznek. A
társaság közgy lései, amelyeket évenként rendeztek meg Erdély és Magyarország
területén, mindig más és más városban, ünnepszámba mentek. Témájukat tekintve
igen változatosak voltak, nem csupán a színház problémája volt napirenden, hanem
a román nyelv, az irodalom, a mvészet, a népköltészet, a népmvészet, s t, még a
botanika kérdéseit is megvitatták.
A társaságnak vitathatlan érdemei vannak a m kedvel k kulturális mozgalmának
ösztönzésében is: a települések, városok többségében jelent s mvészeti-kulturális
tevékenységet sikerült létrehoznia. A társaság filialékat – részlegeket – hívott életre,
ezek közremködésével jutottak el a falvakba a színházi együttesek és kórusok.
Több ilyen el adást tartottak Battonyán is a társaság égisze alatt: 1889. március 26án mutatta be a nagylaki amat r csoport Iosif Vulcan „S r cie lucie”, (Csillogó
szegénység) cím komédiáját; 1899. május 1-jén, Húsvét második napján a Corul
plugarilor români din B tania (Battonyai román parasztkórus) bemutatta a „Ruga de
la Chiz t u” (Chizataui imádság) cím népszínmvet. A korabeli sajtó („Tribuna”,
1899/75. szám) tudósított is az eseményr l, részletezve az est programját,
ismertetve a szereposztást. Iosif Vulcan a fent említett mvet kimondottan a hírneves
battonyai kórus számára írta. A darab a bánáti falu életéb l meríti témáját, a népi
ünnepek egyik aspektusát mutatja be, jellegzetes helyi dalok, játékok,
beszédfordulatok adják a darab hiteles színezetét. A színdarab nagy sikert aratott,
lelkesedéssel fogadták, és nem véletlen, hogy Iosif Vulcan eme népköltészeti
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ihletés  mve az amat r együttesek egyik sikerdarabja lett. A fent említett két színm
szerepelt azután a leggyakrabban a battonyai román színjátszók msorán.
1903. május 10-én a román templom felszentelésének 30. évfordulóján a kor
szokásaihoz híven a templomi alap javára adományokat is gy jtöttek. A harmincöt
adományozó között szerb, magyar és zsidó polgárok nevét találjuk. 1904. november
13-án a Reuniunea român de cînt ri din B tania (Battonyai román énekegyesület)
hangversennyel egybekötött színházi estet szervezett. Ennek a kulturális
bemutatónak a bevételét a román görögkeleti templom festésére szánt alap
gyarapítására fordították. 1911 februárjában a helybeli román iskola javára
szerveztek egy estet, s mint ilyen alkalmakkor általában, most is táncolták a két si

román táncot, a „B tuta”-t és a „C lu erul”-t...
Számos érdekes részlet közül ezeket ragadtuk ki.
Tyirityán Katalin
[Barátság, 1996. február 15. 1249–1250 p.]

B tania – Pagini istorico-culturale
Budapesta, 1995
[Bătania – Pagini istorico–culturale, Red. Maria Berényi,
Budapesta, 1995, 181 p.]



Cartea, ap rut la sfîr itul anului trecut, este o publicaie a Institutului de Cercet ri
al Românilor din Ungaria. Autoarele – Elena Csobai, Maria Berényi, Ana Borbély,
Eva Kozma Fr tean, Emilia Martin – au alc tuit aceast lucrare comun cu mult


suflet i dragoste fa de cultura comunit ii, minorit ii noastre române ti. „Volumul
nu-i propune altceva decît a contribui, între limitele posibilit  ilor sale, la motivarea
cunoaterii  i autocunoaterii acestei comunit i” – dup
cum m rturisesc
cercet toarele în Cuvînt înainte.

Fiecare capitol aparte este atr g tor i pentru cititorul simplu, nu numai pentru

speciali ti. Pe mine m-au captivat aceste lucr ri, scrise cu mult pricepere. Le-am

citit cu deosebit pl cere, chiar cu emoia unui originar din B tania care vorbe te


limba i cunoa te tradiiile locului s u natal. Autoarele au întocmit volumul cu

exigen , f cînd sinteze frumoase din cercet rile anterior publicate i din cele mai

recente cercet ri f cute i înregistrate la faa locului.
În primul capitol: Comuna B tania – Aspecte istorico-culturale, Elena Csobai,


f cînd referiri la cercet rile i publicaiile din ultimii ani, scrie i despre greut ile pe
care trebuie s le înfrunte cercet torii în privina adun rii materialului documentar.
Dup o privire general asupra istoriei românilor din Ungaria de azi, trece la cea a
comunei B tania, urm rind „existena românilor pe aceste meleaguri, începînd din
primele decenii ale secolului al XVIII-lea”. Pe baza conscripiilor, recens mintelor din

1720, 1734, 1736 demonstreaz prezena familiilor române ti dup nume. Populaia
B taniei din punct de vedere etnic a fost amestecat , locuitorii ei fiind sîrbi, români,


maghiari. Din lista numelor i a statisticilor scoase din izvoarele arhivelor vremii i




publicate aici, putem urm ri cre terea treptat a num rului tr mo ilor no tri pîn în
1920.
Pe baza documentelor se constat „c reconstruirea comunei B tania de la
începutul secolului al XVIII-lea a fost început de sîrbii colonizai acolo deja în


secolele anterioare, c ror li s-au ata at treptat românii i maghiarii.


De i în prima perioad sîrbii i românii alc tuiau marea majoritate a populaiei, pe

la sfîr itul secolului al XIX-lea, – pe baza statisticilor – peste 50% din întreaga
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populaie o alc tuiau deja maghiarii. Începe, deci „un proces de cretere rapid a


populaiei maghiare” i o sc dere a populaiei de naionalitate a sîrbilor i a
românilor.

Românii, ca i sîrbii, erau de religie ortodox . Neavînd îns biseric , comunitatea
bisericeasc român convieuia cu sîrbii. Aceast convieuire era binef c toare, dar

avea i aspecte negative. Românii pîn la înfiinarea parohiei lor independente

trebuia s duc o lupt îndîrjit nu numai împotriva privilegiilor i tendinei de cîrmuire

a sîrbilor ci i împotriva încerc rilor de unificare ale bisericii romano-catolice. Sub


conducerea merituo ilor preoi, Moise Grozescu i Simion Cornea, au rezistat
încerc rilor.
i colile confesionale erau singurele instituii care
Biserica Ortodox Român

aveau menirea de îndrumare a vieii culturale i spirituale, de p strare a limbii
materne.
Urm toarele capitole ofer o imagine asupra luptei generale pentru afirmarea
i eforturile de organizare a colii ale românilor
existenei naionale prin cultur



b n eni i cri eni, începînd de la sfîr itul secolului al XVIII-lea pîn în zilele noastre,

incluzînd aici i pe românii din B tania.

Maria Berényi în lucrarea coala român din B tania urm re te aceast lupt de


la începuturi pîn în prezent. Primele date istorice referitoare la coal – ca i în

cazul comunit ilor biserice ti – dovedesc o durabil convieuire a românilor cu sîrbii.


Prima coal confesional din localitate este cea sîrbeasc , frecventat i de copiii
români.

Abia dup desp rirea oficial a românilor de sîrbi, în 1868, dup ce i-au zidit


credincio ii biserica, au f cut demersuri pentru înfiinarea colii confesionale


române ti. În primul an colar 1874/75 s-au înscris 98 de copii, avînd ca profesor pe
Vasile imonovici.
În cele ce urmeaz putem citi despre legile înv  mîntului vremii, despre str duina
 

autorit ilor biserice ti i a celor statale, despre contribuia credincio ilor la



întreinerea colii i a înv  torilor. Documentele i citatele alese din presa vremii –
„Biserica i coala”, „Tribuna” – oglindesc succesele obinute de românii din B tania,

de excelenii înv  tori, ca George Popovici, mai tîrziu Mihai Nicoar i alii.

Înv  torii i ali intelectuali, în frunte cu Vinceniu Babe, Ioan Popovici Desseanu,
prin asociaii profesional-didactice s-au întrunit cu scopul îmbun t irii înv  mîntului
i a situaiei materiale a înv  torilor.
Conferinele înv  toreti
au fost menite s contribuie la perfecionarea
înv  torilor. Din pres – „Gazeta de duminic ”, „Reuniunea înv  torilor” – putem

afla c i la B tania s-au organizat adun ri înv  toreti în anii 1896, 1904, 1911. Din

p cate, dup primul r zboi mondial coala româneasc din B tania a funcionat cu
întreruperi. În 1938 – dup 10 ani – preotul Ioan Magdu a iniiat restabilirea

înv  mîntului românesc, dar dup 3 ani iar s-a întrerupt i numai în 1945 a început
s funcioneze din nou.


Autoarea aminte te în acest capitol ca o curiozitate, c în anii 1922 i 1923 József
Attila era gimnazist la Mac u, declarîndu-se de religie ortodox , a dat examene de
religie la p rintele Simion Cornea. În „Activitatea cultural-filantropic a românilor din
B tania în secolul al XIX-lea”, Maria Berényi prezint activitatea cultural a


b t nienilor ca o atitudine con tient a lor. Influenai de suflul mi c rii naionale,

culturale i de limb din p rile Aradului „erau receptivi  i deschi i ini iativelor
culturale, bisericeti i filantropice. S-au ataat mai multor asociaii culturale din
Banat i Criana, chiar devenind  i membrii ale acestora”.
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Aradul fiind cel mai apropiat centru cultural, muli tineri români din B tania i-au

f cut studiile în acest ora , la renumitul liceu „Moise Nicoar ”, la Preparandia din


Arad i la Institutul Teologic Ortodox Român (în irai dup nume).
Românii b t nieni, în frunte cu preotul Moise Grozescu, s-au încadrat în activitatea
asociaiilor culturale – „Asocia ia na ional ar dean ...”, „Societatea pentru fond de
teatru român” –, organizau reprezentaii teatrale, baluri, concerte. Acestea înt reau


con tiina naional , spiritualitatea româneasc , contribuiau la cunoa terea trecutului

istoric i a tradiiilor culturale.
La spectacolele care au avut loc la B tania în anii: 1899, 1903, 1904, 1909, 1911,

s-au prezentat amatorii români din N dlac i Corul plugarilor români din B tania cu

piesele poporale „S r cie lucie” i „Ruga de la Chiz t u” ale lui Iosif Vulcan.
Atmosfera festiv a acestor serate o putem sesiza din citatele bine alese, din
relat rile presei: „Tribuna”, „Tribuna Poporului”. Balurile, de dou -trei ori pe an, aveau



o mare importan i atr geau nu numai pe românii, ci i pe sîrbii i maghiarii din
localitate. Venitul seratelor era utilizat în scopuri cultural caritative. „Micarea coral teatral , condus de intelectualii români din sat s-a dovedit un puternic factor de
educaie naional , tradiional , artistic .”



Cu nostalgie i cu mîndrie ne gîndim la str mo ii no tri, citînd urm toarele:
„Afirmarea tot mai puternic a românilor b t nieni, în perioada la care ne referim, s-a
însoit de o viguroas dezvoltare pe plan cultural, viaa coral -teatral cunoscînd un
avînt f r precedent. R mas la nivel de amatori, ea indic numeroase fore artistice,
apte de superioar exprimare, chiar dac condi iile vremii îi limitau evoluia.”... „În
B tania a pulsat o via cultural vie. Românii din aceast localitate au adus
sacrificiu material, moral i spiritual pentru bunul mers i pentru dezvoltarea
institu iilor sale, cum sînt: coala i biserica...”
Cunoscuta cercet toare în domeniul muzicii, Eva Kozma Fr tean, în capitolul
„Tradi ia muzical la românii din B tania” scrie: „Studiind tezaurul muzical adunat la
B tania sîntem surprini de bog ia  i varietatea melodiilor  i textelor, de formele

originale  i de interpretarea caracteristic locului.” Ea dore te ca lucrarea sa „s
i
redea o imagine ampl a acestui bogat tezaur cultural b t nian”. Sintetizeaz

întrege te cu elemente noi studiile, constat rile cercet torilor muzicologi care au
f cut culegeri la B tania în ultimele decenii.
Scoate în eviden specificul culturii muzicale din B tania la baza c ruia st
istoricul comunei, „confesiunea ortodox comun a românilor i sîrbilor din B tania.
Aceasta explic influena reciproc a celor dou culturi, atît în practicarea obiceiurilor
cît i în modul de interpretare a cîntecelor populare”.

Cititorul poate urm ri evoluia tradiiei cînt rii bisericeti i a cultului Bisericii

Cre tine Ortodoxe, Orientale, de la Originea muzicii bizantine, introdus la români
prin secolul al XIII-lea.
B tania aparine zonei muzicale Aradului, aici se practic Liturghia Sfîntul Ioan

Gur de Aur i a Sfîntului Vasile cel Mare.

Autoarea prezint activitatea comunit ii biserice ti a b t nienilor, subliniind dorina


i buni
credincio ilor de a avea întotdeauna preot i cantor cu voce frumoas

cînt rei în stran . Primii cantori erau înv  torii, ei îi instruiau pe tinerii în stran i
corul.

În cadrul Bisericii au funcionat mai multe coruri. Mi carea coral a avut o mare
însemn tate (vezi capitolul anterior!). În anul 1899 funciona „Corul plugarilor”, în
1902 s-a înfiinat „Reuniunea românilor de cînt ri”. Aceste coruri aveau un profil
bogat, interpretau muzic cult , cîntece populare, puneau pe scen piese, adic
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cultivau limba matern
i tradiiile populare (Citate din pres : „Biserica i coala”,
„Tribuna Poporului”). „...tradiia p strat pîn în zilele noastre a cînt rii în cor la
B tania, are o vechime documentat de o sut de ani. Corurile vocale au un loc
aparte în cultura muzical la românii de aici.”
Tezaurul melodic b t nian cuprinde aproape toate genurile muzicii populare

române ti: doine, cîntece de dans cu text, colinde, romane, bocete. Cîteva dintre

acestea sînt prezentate i comentate.
Pornind de la folclorul muzical, autoarea face o privire asupra obiceiurilor legate de

s rb tori, ocazii, evenimente i perioade ale anului, la care se cînta i dansa. La
B tania, în mod specific, acestea erau urm toarele: jocul, perioada Cr ciunului
(„umblatul cu pipipi”, „umblatul a corinda”, „umblatul cu turca”, „umblatul cu steaua”),
în timpul verii („dodolaie”), nunta.
i bine organizat petrecere a fost jocul, iar cea mai
Cea mai însemnat
spectaculoas petrecere cu obiceiurile specifice era nunta, „usp ul”. Acestea sînt
descrise mai pe larg.

Activitatea echipelor culturale, organizarea echipelor de dans i de teatru popular
avea tradiie la B tania. În perioada interbelic „Echipa cultural ”, înfiinat în anul

1934 era condus de preotul Ioan Magdu i Nicolae utea. În 1945 „Tineretul român
din B tania” era condus de Gheorghe Nicoar , cu multe succese.
Activitatea coral s-a reînfiinat prin Clubul Românesc în 1971–72. În condiii noi sa reorganizat „Corul-mixt” apoi „Corul femeilor din B tania”.
Limba fiind condiia vital a existenei unui popor, ceea ce referitor la o minoritate


este i mai valabil , necesit studiere serioas , temeinic , deoarece limba oglinde te

cel mai fidel starea comunit ii care o vorbe te.
Ana Borbély, autoarea studiului „Limba român din B tania” fiind la curent cu cele

mai noi metode de cercetare lingvistic , cunoscînd problemele dialectologiei i avînd

deja experiena descrierii unui grai al limbii noastre materne, a reu it s prezinte, cînt

se poate de fidel, graiul b t nian. Pe baza materialului cules i înregistrat la faa
locului de la cîiva b trîni, arat specificul acestui grai, care difer în cîteva privine de

celelalte graiuri române ti din Ungaria. M refer la tr s turile b n ene, la sîrbisme,


ceea ce provine din convieuirea durabil i c s toriile mixte dintre românii i sîrbii
din B tania.


Despre „Comunitatea de limb i folosirea limbilor (român , sîrb i maghiar ) la
B tania” scrie urm toarele: „Într-o comunitate unde se vorbesc mai multe limbi, cu
timpul se formeaz o norm a folosirii acestora. La B tania cei mai mul i localnici au
tiut  i au vorbit sîrbete, românete i ungurete. Comunitatea sîrbeasc i
româneasc avea totdeauna relaii mai vii una cu alta, decît cu cea ungureasc .
Cauza acestei rela ii între români i sîrbi, în primul rînd, se explic prin religia
comun : ortodox . Religia, peste tot, a ajutat mult ca oamenii de rînd s -i contureze
mai uor identitatea...”.

Atunci cînd n-a funcionat coala româneasc , neavînd înv  tor, copiii români


înv au s scrie, s citeasc i s se roage române te la orele de religie de la preoii

români. În biserica român din B tania se vorbea numai române te. „B t nienii,
caracterizîndu-i limba lor român vorbit afirm , ... comparînd cu celelalte graiuri
româneti din Ungaria..., la B tania se vorbete mai frumos românete..., la Cenad
vorbesc la fel de frumos, sau poate i mai frumos ca în B tania...”
Trilingvismul b t nienilor este firesc pentru ei, dar interesant pentru alii. Banatul,
de altfel, prin convieuirea a mai multor naionalit i este atractiv, interesant, are un
colorit deosebit. Am citit undeva (Curierul românesc?) despre poetul Victor Ardelean
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c era: „un ficior de pe Cri uri cu sufletu-n trei înveli uri”, adic cunosc tor a trei limbi
i culturi. Aa sîntem i noi, b t nienii.
Capitolul principal al studiului îl constituie temeinica descriere a Graiului b t nian
cu toate caracteristicile sale: fonetice, morfologice, lexicale, expresiile specifice.

Dup o comparaie a lexicului b t nian i chitigh zean, autoarea lucr rii

analizeaz , pe scurt, i varianta românei literare: „Al turi de graiul local românesc, ...
românii din B tania vorbesc i o variant literar româneasc . Varianta literar din
B tania nu este identic cu limba român literar , cu toate c unele elemente i le
conine. Aceast variant se leag de biseric , de coala româneasc i de viaa

cultural din loc (cor).” Arat apoi diferenele dintre graiul local i varianta literar
b t nian .
Emilia Martin, expert în etnografie, a f cut o lucrare de sintez , – folosindu-se de

lucr rile sale anterioare i de ale altor etnografi –, foarte bine întocmit în „spaiul
limitat”. Capitolul „Viaa  r neasc la B tania” cuprinde etnografia localit ii cu

temele: a ezarea comunei, societatea  r neasc , gospod ria, s rb torile


calendaristice i obiceiurile legate de momentele importante ale vieii omene ti.
Autoarea, asem n tor colegelor sale, scoate în eviden ceea ce e caracteristic

românilor, comunit ilor  r ne ti b t niene, ca „familia cu structura special ,
convieuirea mai multor familii cu înrudire genetic ”, cu endogamia etnic

transformat mai tîrziu în endogamie de religie ortodox , convieuirea i c s toriile

mixte dintre români i sîrbi.
Bazîndu-se pe culegerile sale, avînd informatorii foarte buni (îi cunosc personal),
Emilia M. descrie cu precizie toate aspectele vie ii  r neti: Casa  r neasc ,
Agricultura, Creterea animalelor, Alimentaia tradi ional , Îmbr c mintea; la fel

S rb torile anului – Anul nou, Boboteaza, Sfîntul Gheorghe, Pa tile, Rusaliile,
Sînzienele, În larea Sfintei cruci, Sfîntul Nicolae, Sfînta Lucia, Cr ciunul – obiceiurile
legate de momentele principale din viaa omului, încheind cu credinele populare.


Citind aceste pagini, putem retr i tradiiile noastre mo tenite din str mo i, tr ite în
anii copil riei. P cat, c tinerii nu le mai tr iesc.
Capitolul final, scris de poeta Maria Berényi, „Poetul Lucian Magdu”, este o demn
încheiere a volumului. Analiza estetic a celor mai semnificative 6 poezii ale poetului

talentat, „de o rar sensibilitate”, oglinde te „sentimentul tragic al vieii”, destinul unui
talent poetic de excepie.
„Pentru Lucian Magdu satul natal reprezint locul de refugiu i de contemplaie,
favorabil regener rii sufleteti  i împ c rii cu sine  i cu lumea”.
În poezia „Confesiune”, parc exprim sentimentele noastre, ale tuturor b t nieni:
Mi-e drag i satu-acesta
cu oamenii de-aici,
– români i sîrbi  i unguri –
i orice alt limb
a auzi, mi-s dragi!
Aici am înv at
ce-i binele  i-n bucurie
s v d frumosul,
s respect munca
i adev rata omenie.”
kkk
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Prin prezentarea acestui volum care – dup CHITIGHAZ – Pagini istorico-culturale,

publicat în 1993 – este a doua lucrare comun a cercet toarelor cunoscute i


apreciate nu numai în rîndurile românilor din Ungaria ci i în rîndurile speciali tilor de

peste hotare, în România, am dori s atragem atenia cititorilor, intelectualilor no tri
români asupra importanei publicaiilor de acest gen. Ele servesc prin coninutul lor la

îmbog irea cuno tinelor referitoare la istoria, limba, tradiiile, la cultura minorit ii

noastre din Ungaria. Contribuie, deci, prin autocunoa tere la înt rirea identit ii




române ti, la cinstirea i iubirea tezaurului mo tenit din str mo i. Sîntem datori s ne

p str m limba i cultura.
Ecaterina Tiritean
[Lumina 1996/1, p. 28–31.]

Funda ia „Emanuil Gojdu”
[Maria Berényi, Istoria FundaŃiei Gojdu (1870–1952)
– A Gozsdu Alapítvány története (1870–1952),
Budapesta–Budapest, 1995, 135 p.]

Primirea recent a c rii bilingve a Doamnei Maria Berényi, ap rut în 1995 la
Budapesta sub titlul Istoria Fundaiei Gojdu (1870–1952) A Gozsdu Alapítvány
története (1870–1952) ne-a reactivat acest subiect, care de circa 5 ani s-a reîntors

între noi cu oscilant intensitate i mai mult emoional, decât temeinic documentat.
Graie Doamnei dr. Maria Berényi, care este director al Institutului pentru cercet ri



române ti din Ungaria i totodat membru în Prezidiul de apte persoane al Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria, dein toare a Premiului literar „Mihai Eminescu”

acordat din România în 1994, avem acum la îndemân traseul intelectual i financiar

al Fundaiei Gojdu, precum i imaginea, înc parial a ceea ce mai datoreaz statul
maghiar românilor, la acest subiect.
Cum se arat în deschiderea c rii, Doamna Maria Berényi a adunat informaia

necesar din Arhiva Naional Maghiar din Budapesta, precum i din Arhiva

Fundaiei Gojdu, afl toare la Parohia Ortodox Român din Budapesta, reu ind s
descifreze traseul principal al Fundaiei pîn la naionalizarea forat , f cut de
guvernul Ungariei în anul 1952. Sperana cunoscutei cercet toare române de
cet enie maghiar este c prin acest volum: „poate vor fi mai pu ine enigme,

secrete, legende, ce se leag de Fundaia Gojdu”. În mod sigur va fi a a, adic vom

putea discuta acest subiect mai în cuno tin de cauz . Pentru publicul larg
i mecenat Emanuil Gojdu a l sat prin
recapitul m c marele om de cultur

testament ca din averea sa uria s se formeze o fundaie, care s fie administrat
i dezvoltat în folosul românilor ortodoci din ar , în special cu destinaie colar ,

pentru acordarea de burse i ajutoare sociale tineretului, preoilor, dasc lilor,

oamenilor s rmani i negustorilor. Dar iat pasajul fundamental din chiar testamentul


întocmit i semnat la Pesta în 4 noiembrie 1869, deschis apoi i pus în aplicare
îndat dup decesul survenit la 3 februarie 1870: „Întreaga mea avere, care va
r mîne dup solvirea datoriilor mele, dup solvirea daniilor din punctele 1 i 4  i dup
cheltuielile de înmormîntare, care cheltuieli le-am restrîns prin dispozi iunile din
punctul 6, o las în întregul ei acelei p ri a naiunii române din Ungaria i
Transilvania, care se ine de legea r s ritean Ortodox . Din l s mîntul acesta
voiesc s se constituie o fundaiune permanent , care va purta numele „Fundaiunea
Gozsdu”. Mai jos indic persoanele împuternicite pentru administrarea Fundaiunei,
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care au p it foarte bine, rulând i înmulind valoarea Fundaiei, în bunuri mobiliare i
imobiliare, ocupând o întreag strad tocmai în vadul comercial din centrul
Budapestei. Documentele puse acum în funciune de Doamna Maria Berényi
adeveresc c au beneficiat de fundaia Gojdu în perioada 1870–1918 nu mai puin de

4.455 studeni i elevi români, care au primit burse în valoare total de peste 1,

100.000 florini i 1,480.000 coroane. Alte 928 de persoane au c p tat ajutoare

diverse, în sum de peste 80.000 florini i 340.000 coroane. Dintre studenii bursieri


se remarc : Victor Babe , Valeriu Brani te, Octavian Goga, Silviu Dragomir, Teodor


Ne i muli alii.

În perioada 1924–1937 între guvernele maghiar i român s-au purtat discuii pentru

cedarea i primirea averii Fundaiei Gojdu, dar f r a se ajunge la finalizare. Potrivit
art. 247 din Tratatul de la Trianon, Ungaria este datoare s restituie proprietarilor
toate fundaiile. Astfel, Fundaia Gojdu, în înelesul testamentului care a înfiinat-o,

urma a se împ ri între românii ortodoc i din România (90%), cei din Ungaria (4%),

respectiv cei din Voivodina i Cehoslovacia (6%). Nu s-a ajuns la o înelegere, a
izbucnit r zboiul al doilea mondial, apoi a venit epoca sechestr rilor impuse de
regimul totalitar, care a precedat în 1952 la preluarea averii Fundaiei Gojdu, ce

p rea astfel pierdut definitiv. Dar nu a fost s fie a a, deoarece partea român , în
special pe canale diplomatice, a inut mereu deschis acest subiect. Doamna Maria

Berényi se opre te la memoria arhivelor, adic în 1952. Dar noi putem spune acum
c , de pild , prin 1978–1980, s-a ajuns cu evaluarea sumei Fundaiei Gojdu la suma
de circa 500 milioane de forini. În condiiile noi din Ungaria, dup 1990 s-a putut
relua public acest subiect, prin 1994 s-a f cut o evaluare la circa 380 milioane de
forini, din care, în urma deschiderii unui proces, 43 de milioane au fost date de
guvernul maghiar c tre Vicariatului Ortodox Român din Giula. Suma este sub nivelul

de valoare al Fundaiei Gojdu, i poate fi socotit satisfac toare numai dac se

raporteaz la acel 4% din art. 247 al Tratatului de la Trianon. Fie i numai aceste

cîteva elemente arat c problema Fundaiei Gojdu nu va fi u or de rezolvat, îns
merit a se insista pe acest traseu, pentru a se reveni la respectarea dispoziiilor
testamentare ale mecenatului or dean. Pe acest drum, cartea de studii a Doamnei

Maria Berényi este o punte clarificatoare, este o carte obiectiv i cinstit , din care

omul politic i diplomatul au de înv at c nimic nu se uit , chiar dac totul se
transform . Subiectul ne mai oblig ca s revenim, cu alt prilej, la cazul mormântului
i monumentului Emanuil Gojdu din Cimitirul „Kerepesi” de la Budapesta, acum în
ruin , m rturisind indiferena a dou state, a dou guverne, a dou naiuni, pe care

le-a servit superlativ i în egal m sur .
Constantin M LINA
[Criana Plus, Oradea, Nr. 10, 8–10 martie 1996, p. 8]

Maria Berényi
Istoria Funda iei Gojdu (1870–1952)
A Gozsdu alapítvány története (1870–1952)
The History of the Gojdu Foundation, (1870–1952)
[Maria Berényi, Istoria FundaŃiei Gojdu (1870–1952)
– A Gozsdu Alapítvány története (1870–1952),
Budapesta–Budapest, 1995, 135 p.]
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The existence and the actions of the Romanian minority in Hungary after the
system change of 1989 have received in many fields a new favourable impulse. The
need for institutional organisation, asserted within the new framework by the young
generation of intellectuals, aware that it has to lead its own destiny, had an obvious
quantitative and qualitative impact on a double, national and local, scale, particularly
conspicuous in the case of the limited community of Budapest. The need to find
oneself individually and collectively, the attempts to find a way to express one’s
identity have led to the unavoidable consideration of the past and to the moderate
evaluation of the present, both presented under the form of works meant for a
minority now in a new stage of knowledge and self-knowledge. This phenomenom
was particularly supported by the activity of the scientific organization founded in
1991 under the name of “For the Romanian Culture in Hungary”, later changed into
“The Romanian Community of Researchers and Creators of Hungary” (1992) and
followed shortly after by the foundation in Giula of the “Research Institute of the
Romanians in Hungary” and by a series of monographies or various other
publications, among which the four volumes in the “Simpozion” series that put
together the communications presented at the meetings of the dedicated and hardworking group of Romanian intellectuals from the neighbouring country.
We shall begin with a few words about the author of the present monoraphy. Maria
Berényi attented primary, middle and high school in her native region, that is
Micherechi and Giula. Between 1977 and 1983 she was a student of the Faculty of
Philology, at the Budapest University. Ph. D in letters with a thesis called Istoria
Astrei  i influena sa asupra românilor din Ungaria (1868–1918). (The Astra and its
influence upon the Romanians of Hungary); author of three volumes, two of poetry
(1987, 1992), and one of essays regarding Aspecte naional-culturale din istoricul
românilor din Ungaria. 1785–1918 (National and Cultural Aspects of the History of
the Romanians in Hungary) (1990). Vicepresident of the „Cultural Society of the
Romanians from Budapest”, editor of most publications appeared during 1990. The
historiographical trip through the pages of the book is recomended for two reasons:
a) after considerable investigations of archives and libraries, the author takes and
develops, with consistent new data, the essential elements about the personality of
Emanoil Gojdu and his time, also presenting the activity of the foundation until 1918;
b) the new interpretative-documentary approach that goes deeper, for the first time in
the literature, into the tormented existence of the “Gojdu Foundation” between the
wars and reaching the bleak moment of the 1952 nationalisation. To this purpose,
Maria Berényi makes use of documents found in the Hungarian National Archives
and in that of the mentioned fund, preserved at the Romanian Orthodox Parish of
Budapest by Priest Doctor Petru Mândruiu and his young colleague, father Marius
Maghiar. The author’s selection is in fact suggestively included in the appendage of
the volume which represents almost half of the entire book (p. 63–135).
Thus, Maria Berényi analyses first the series of negotiations carried out by the
governments of the two countries during the third and the fourth decades of this
century in order to solve the stipulations of the Trianon Treaty (art. 246) regarding the
return of the claimed funds. The archive information present nowadays the status of
the fortunes and of the real estates of the time, followed through 1940–1944 and
after the war, as well as the attempts of expropriation, with or withount indemnities,
made by the Hungarian state before the nationalisation that suddenly grabbed the
only consistent fortune of the Romanians in Hungary, composed of three buildings,
cash, shares, loan titles and valuable objects preserved in the central banks.
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We shall resort to the conclusions of the author, presented at the end of her
monographical attempt, and reassert the same idea regarding the many unsolved
questions about the “mistery” that still covers the funds of the “Gojdu Foundation” as
well as the need to continue the investigations that stopped in 1952 and also use the
data found in the Bucharest or in other archives. This will probably mean a long
effort, of the author, open and permanently involved in all the manifestations
involving the spiritual and cultural affirmation of the Romanian intellectuals of
Hungary, but also of the above mentioned “Society”, which offers material and moral
support to the dedicated and thorough study of the recent past, illustrated in this case
by Maria Berényi and by many other Romanian specialists and researchers from the
neighbouring country.
Stelian Mândru
[Transsylvanian Review, 1996, nr. 3, p. 145–146.]

Maria Berényi, Istoria Funda iei Gojdu (1870–1952)
A Gozsdu alapítvány története (1870–1952),
Budapest, 1995. 135 p.
[Maria Berényi, Istoria FundaŃiei Gojdu (1870–1952)
– A Gozsdu Alapítvány története (1870–1952),
Budapesta–Budapest, 1995,
135 p.]



Existena i aciunea naionalit ii române din Ungaria de dup „schimbarea de
sistem”, produs în anul 1989, a cunoscut un benefic reviriment, resimit pe multiple
planuri. Exigenele reorganiz rii la nivel instituional, reclamate, în contextul

modificat, de c tre pleiada de tineri din noua generaie de intelectuali, con tieni de
menirea asumat în conducerea propriilor destine, au avut repercusiuni v dite, din


punct de vedere cantitativ i calitativ, în dublu palier, naional i local, evident fiind în
special cazul comunit ii, restrânse numeric, din Budapesta. Nevoia imperioas a

reg sirii de sine, la scar individual i colectiv , modalit ile încercate pentru aflarea
c ii specifice a identit ii proprii, de afirmat, au condus, inevitabil, la recursul c tre


trecut i la judecarea cump nit a prezentului, înf i ate, gradat-valoric, sub forma de


lucr ri destinate minorit ii aflate într-un grad sensibil modificat de cunoa tere i


autocunoa tere. Fenomen sorgimentat, îndeosebi, datorit activit ii cercului tiinific
iniiat în 1991 sub denumirea de „Pentru cultura român din Ungaria”, transformat


ulterior în „Comunitatea cercet torilor i creatorilor români din Ungaria” (1992) i, la
mic distan în timp, ap rînd „Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria”

(1993), cu sediul la Gyula i o serie de publicaii monografice ori cu un caracter mai
general tip rite, dintre care menion m seria intitulat „Simpozion”, în patru volume
pîn în prezent, reunind, în fapt, comunic rile prezentate consecutiv la întrunirile
tiinifice ale m nunchiului de devotai i harnici intelectuali români din ara vecin .
În suita unor atari evenimente notabile pentru demersul c rtur resc petrecut în
cadrul celor 20–25000 de români, estimai actualmente în Ungaria, se cadreaz
recenta publicaie a „Societ ii culturale a românilor din Budapesta”, lucrare
comemorativ prilejuit de omagierea celor 125 de ani de la dispariia întemeietorului
fundaiei, tratate într-o examinare critic , în cuprinsul ediiei bilingve prezente,
ap rute într-un tiraj de 500 de exemplare.
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În debutul acestor aprecieri, se cuvin a fi rostite câteva cuvinte despre autoarea

monografiei în cauz . Maria Berényi a urmat studii elementare i liceale în zona

natal , respectiv Micherechi i Gyula. Între 1977–1983 a audiat cursurile de filologie
la Universitatea budapestan . Doctor în filologie (1985), cu teza despre „Istoria Astrei
i influena sa asupra culturii românilor din Ungaria” (1868–1918); autoare a trei

volume, dou de poezie (1987, 1992) i unul de studii, vizând „Aspecte naional
culturale din istoricul românilor din Ungaria. 1785–1918”. Vicepre edint a Societ ii

Culturale a Românilor din Budapesta, redactor i editor-responsabil a majorit ii
publicaiilor ap rute din anul 1990.
Excursul istoriografic efectuat acum în paginile c rii este binevenit dintr-un dublu


motiv: a) dup îndelungate cercet ri în arhive i biblioteci, harnica autoare reia i
dezvolt , totodat , în extensie informativ mult mai îmbog it , date eseniale despre

omul Emanoil Gojdu i epoca respectiv , caracterizând, în continuare, funionarea
sistemului fundaional instituit pân la 1918; b) ineditul interpretativ-documentar
prezentat const în aprofundarea, în premier pentru literatura de specialitate, a
concretului existenei zbuciumate a „Fundaiei Gojdu” în perioada interbelic ,
ajungând pân la momentul nefast al naionaliz rii survenite în anul 1952. Maria
Berényi utilizeaz , în acest sens, seturi de documente depistate în Arhiva Naional
i în cea a fondului dezb tut, p strat la Parohia Ortodox Român din
Maghiar

capitala Ungariei, sub obl duirea competent a p rintelui dr. Petru Mândru u i a
mai tân rului s u coleg secundant, pr. Marius Maghiar. Selecia efectuat de autoare
este, de fapt, sugestiv cuprins în partea de anex a volumului, ce reprezint mai
mult de jum tate din economia realiz rii (p. 63–135).
Maria Berényi analizeaz , astfel, în primul rând seria de tratative purtate între

guvernele celor dou  ri pe parcursul deceniilor trei i patru interbelic, privind
rezolvarea final a stipulaiilor Tratatului de la Trianon (art. 246), în leg tur cu
retrocedarea fondurilor în litigiu. Se dezv luie, acum, pe baze de date arhivistice,

starea imobilelor i situaia averii mobiliare din epoca dat , urmat de anii 1940–1944
i cei postbelici, la fel ca i tentativele de expropriere, cu sau f r desp gubire, de
pân la actul naionaliz rii din partea statului maghiar, impus brusc pe seama unicei
averi consistente a românimii din Ungaria, compus din trei corpuri de cl dire, sume

de bani, de aciuni, titluri de împrumut i obiecte de valoare, depuse la p strare în
b ncile centrale.

Recurgem la concluziile autoarei, rostite în finalul încerc rii monografice i reiter m

aceea i idee manifest în leg tur cu setul de întreb ri r mas nerezolvat, cu
r spunsurile cuvenite în continuare la „enigma” ce înv luie, pân în actualitate,
starea fondului „Fundaiei Gojdu”, cu necesitatea parcurgerii, pe mai departe, a
cercet rii derulate pîn la momentul 1952, în eventual coroborare cu datele

depistabile din arhivele de la Bucure ti ori din alt parte. Poate fi, cu probabilitate, un

efort monografic de durat , atît din partea autoarei, receptiv i angrenat permanent
în caruselul tuturor manifest rilor, ce implic cuvântarea spiritual-cultural a

intelectualit ii române din Ungaria, dar i a „Societ ii” menionate undeva mai sus,


care gireaz , material i moral, d ruirea i metodica aplecare spre trecutul imediat,

apropiat nou , exemplificat, în cazul de fa , de dr. Maria Berényi i de muli ali


speciali ti i cercet tori români din ara vecin .
Stelian Mândru
[Anuarul Institutului de istorie Cluj-Napoca,
Editura Academiei Române XXXV, 1996, p. 481–482]

235

Elena Csobai
Istoricul românilor din Ungaria
[Elena Csobai, Istoricul românilor din Ungaria de azi, Giula, 1996, 63 p.]

Ap rut ca al doilea volum din seria Valorile culturale ale românilor din Ungaria,

iniiat , se pare, de Autoconducerea Românilor din Ungaria i îngrijit de Alexandru
Hoopan, Istoricul... Elenei Csobai pare a fi rezultatul unui efort exegetic de mai muli
ani.
Dup o lapidar iniiere în istoricul românilor din Ungaria, capitol care, f r a avea
pretenii exhaustive, acord o atenie mai distins românit ii din sud-estul  rii,

urmeaz în ordinea alfabetic o prezentare succint , dar abundent în date i nume
a localit ilor Aletea, Apateu, B tania, Bedeu, Cenadul Unguresc, Chitighaz, Giula,

Micherechi, Otlaca-Pust i S cal. În capitolul al II-lea sînt trase cîteva „concluzii cu
privire la situaia demografic a românilor din Ungaria”, iar în ultima parte a lucr rii,

cititorul poate face cuno tin , în limba maghiar , cu un rezumat al capitolelor
anterioare.
Studiul cercet toarei Elena Csobai, ap rut la Giula, în 1996, este un fel de ghid

pentru cei care doresc s - i formeze o oarecare idee despre împrejur rile istorice ale

venirii i stabilirii românilor în aceast zon . Este o c rticic util , destinat , în mod
declarat în prefa , cadrelor didactice din înv  mîntul public.

Valoarea intrinsec a lucr rii const , a adar, în bog ia de date, în caracterul ei
documentar, facilitînd activitatea acelora care fie c urm resc utilizarea ei în scopuri

practice, de exemplu, instructiv-educative, fie c urm resc „numai” str dania de a- i


cunoa te trecutul îndep rtat sau mai apropiat. Lucrarea se remarc i prin tendina
de a atrage, implicit, atenia cercet torilor asupra necesit ii unor sinteze despre
naionalitatea noastr . Ne subscriem acestei sesiz ri, cu atît mai mult cu cît din
partea înv  mîntului, odat cu introducerea în programele pedagogice a pred rii


istoriei, culturii i artei române ti, apar tot mai multe pretenii. F r a trage semnalul
de alarm , mesajul c rii ne îndeamn s atragem atenia asupra imperativului de a
crea condiiile elabor rii unei istorii ample a românilor din Ungaria, c ci dac

generaia contemporan de cercet tori nu- i va asuma aceast datorie, am putea s


pierdem ultima ans de a ne scrie noi în ine istoria...
Gh. P.
[Convieuirea, 1997, nr.1, p.89-91.]

V recomand m:
Un nou manual de limb român
[Mihai Cozma, Pentru conversaŃia în limba română, Editura „NOI”,
Giula, 1996, 295 p.]



i
În primele s pt mîni ale anului a ap rut un nou manual, o carte de limb
conversaie în limba român contemporan . Noul volum realizat de profesorul Mihai
Cozma nu este nici carte de gramatic , nici dicionar. Este un manual prin care se



poate însu i tehnica practic a conversaiei române ti contemporane. A a cum
precizeaz chiar autorul în Cuvîntul înainte: „Cartea de fa este destinat acelor
vorbitori de limb român din Ungaria, care simt nevoia unui ajutor practic în
dezvoltarea sistematic a vorbirii lor, ori, cîteodat , în g sirea unor termeni româneti
r mai pîn acum «mai ascuni» pentru ei. Asem n tor ghidurilor de conversaie, ea
cuprinde, într-o grupare tematic , mai multe mii de unit  i lexicale  i construcii
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sintactice necesare pentru exprimarea în limba român la nivel mediu sau superior.
Spre deosebire, îns , de ghidurile obinuite, cartea aceasta ofer i texte întregi
menite s ilustreze mai bine stilul de exprimare în diferite teme i situa ii.”
Ca atare, cartea cuprinde urm toarele capitole (tematice): Momente tipice de
conversaie, Date personale, Caracteristicile omului,Universul, Natura, Vremea, Cît e
ceasul? Ora? Cînd? Mediul local, casa, apartamentul, C l torie, circulaie, Comer i
prestaii, La serviciu, Educa ie, înv  mînt, Cinematografie, teatru, muzic , arte
plastice, Sporturi, Cazuri medicale, Momente de odihn i distrac ie, Turism

(c l torie, cazare, mas ), Coresponden , pot , telefoane, Activit  i agricole i, în
fine, Obiecte i activit  i tehnice  i industriale. Iar la toate aceste sfere tematice sînt

selecionate cîteva texte ilustrative deosebit de potrivite, bine gîndite i alese, mai

ales din presa actual , dar i pagini din literatura clasic , apoi anecdote, glume sau

fragmente din anumite anunuri, buletine oficiale i altele. Dar prin aceast

diversitate, prin împletirea stilului îngrijit, literar, cu cel jurnalistic, tiinific sau chiar cu
„vorba str zii”, se contureaz limbajul viu, actual. i tocmai în acest caracter
proasp t, de actualitate, const marele merit al manualului, care nu se vrea neap rat
doct, ci, înainte de toate, util. Iar aceast utilitate este asigurat din plin. Mai mult
chiar: se poate aprecia cu convingere c manualul ajut mai ales – sau înainte de
i conversaia
toate – acelora, care cunosc deja la un anumit nivel limba român



româneasc . Prin r sfoirea i însu irea expresiilor din carte, cel care vorbe te deja


române te va reu i s vorbeasc mai bine, mai curent, mai „la zi” f r a cade în

pericolul expresiilor livre ti. Tocmai în aplicarea expresiilor vii, actuale, st meritul

c rii, mai ales c anumite cuvinte sau expresii se afl în situaii i în context tipic.
Iat doar cîteva fragmente spicuite la întîmplare: „În care echip jucai? Nu avei
febr muscular de atîta antrenament? Participa i la competiia de duminic ? La ce
prob ? Ce pronostic dai pentru meciul de duminic ? Echipa e în form , probabil se
va clasa pentru final .” Sau, alt pasaj: „Ce main avei? Ce marc ? tii s
conducei? Dai-i drumul! – Oprii! Frînai! Dai înapoi! Aprindei farul!”


A adar, îmbinarea unui lexic bogat cu fragmente i texte potrivite fac din „Pentru
conversaia...” o carte deosebit de util , care trebuie recomandat oric rui



i mai bine
cunosc tor i vorbitor de limb român , care vrea s - i însu easc
conversaia.
Nu se poate încheia f r observaia c geneza îndelungat a c rii pretinde o
continuare, un volum – sau apendice – suplimentar, în care s-ar putea afla cît mai



repede i cuvintele i sfera lexical legat de cea mai nou tehnic , ecologie, tiin .
Observaia nu trebuie considerat drept critic , ci mai degrab drept o „invitaie la
vals” la adresa autorului.
E. I.
[Calendarul Românesc, 1997, p.168–169]

Maria Gurz u Czeglédi

Nunta la românii din Ungaria
[Maria Gurz u Czeglédi, Nunta la românii din Ungaria, Giula, 1996, 166 p.]

„Nunta p streaz acte str vechi, în care se pot descifra realit i sociale i culturale
ale unor epoci trecute i care pentru nuntaii zilelor noastre i-au închis cele mai
adeseori înelesurile ce le-au avut.”
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Semnal m cu deosebit bucurie apariia acestei c ri, atît pentru valoarea ei


intrinsec , de ordin tiinific, cît i pentru semnifica ia ei naional .

Valoarea ei tiinific const în contribuia temeinic privind probleme de major
importan , printre care: afirmarea spiritual a românilor din Ungaria, rezistena unor

obiceiuri str bune, existena unui folclor românesc bogat i fermec tor, ca de
asemenea practica limbii române la nivel academic.
Capitolele majore ale volumului sînt: Creaii populare i obiceiuri tradi ionale din
perioada prenupial , Ceremonialul nupial i poezia popular de nunt i Epilogul
nunii.
Lu m în considerare obiectivul lucr rii prev zut de autoare: „prin consemnarea i
prelucrarea materialului etnografico-folcloric inclus în acest volum, încerc m s
facem o sintez a ceremonialului nupial  i s aducem un mesaj dintr-o lume pe care
aproape am pierdut-o. Prezent m pitorescul spectacol al nunii  r neti în procesul
s u de metamorfozare, începînd din vremurile trecute pîn în zilele de azi” (pag. 5).



Autoarea i-a îndeplinit onorabil ceea ce i-a propus i în plus. Str b tînd paginile
volumului, c dem de acord cu prevederile lui, respectiv c : Datinile  i poeziile
populare aternute pe paginile lucr rii aduc un mesaj din lumea cufundat în trecut i
contureaz profilul etnicului românesc de pe aceste plaiuri” (pag. 9).
 


De ad ugat c lucrarea reu e te, în acela i timp, s evoce i s ne aminteasc de

profilul etniei române ti de pe întreg teritoriul Transilvaniei, mai accentuat al


Banatului i Cri anei. Reproducerile ce urmeaz ne vor convinge pe deplin de
aceast semnificaie naional a volumului.

Cum reiese i din titlul volumului, nunta este obiectivul de baz al volumului. Dar, pe
bun dreptate, acord atenie manifest rilor premerg toare nunii, printre care:
„Jocurile de dumineci i ez toarea i poezia acestei datini”.


Din practica jocurilor, lu m cuno tin de minunatele strig turi i chiuituri, ce-au


constituit farmecul reuniunilor tinere ti, la care asistau i vîrstnicii. De la primele citate

 
sesiz m specificul românesc al tuturor inuturilor i vremurilor str mo e ti, prin
versurile: „Drag mi-e jocu românesc, / T t în el m pr p desc” (pag. 16), „Zis-o
mama s m -n sor, / C nu-mi st bine ficior” (pag. 20).

De importan deosebit este evocarea ez rilor, relevat de autoare în termenii:
„Întrunirea cons tenilor în cadrul ez torilor este un obicei str vechi, de o larg
r spîndire atît în Ungaria i România, precum i la alte popoare” pag. 22).

Din versurile pline de farmec ale ez torilor, reinem: „Fuior mare, fuior mic, / D-ajut m b dior un pic / c tu dac -mi ajuta, i-n gur mi s ruta, / Io fuioru l-oi g ta” (pag.
24).



În ez tori fetele munceau intens sub supravegherea femeilor dar ez toarea era i

un prilej de întîlniri ale tineretului, în care se stabileau relaii i se hot rau prieteniile
ce conduceau spre c s toriile imaginate prin s rb toreasca manifestare: nunta –

cununia, prezentat în toat m reaa ei desf urare. Prin ea, ca de altfel prin tot

coninutul c rii, facem cuno tin cu trecutul istoric al Neamului Românesc de
pretutindeni.

Fiindc la nunt nu pot veni decît cei chemai, s-a statornicit i un chem tor sau doi,
ce fac invitaia în c lduroase versuri, de genul: „Deie, Dumnezeu, voie bun , / Cu
p l scarii dimpreun ! / Noi suntem mînai de june i mireas , / ca s vini i p-on ceas,
p dou , / Bat r p nou , / La un pahar d b utur , / S ne fac voie bun ”.

R spunsul obi nuit al gazdelor era: „Mulumim, Dumnezo le deie noroc!” (pag. 50–

51), ceea ce denot o dat mai mult, c nunta se desf oar în spiritul credinei
 
str mo e ti care, pare-se c se menine mai st ruitor pe plaiuri str ine, decît pe cele
naionale.
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Cît de vast i profund se desf oar studiul privind nunta, se poate vedea din

bibliografia consultat care, dac nu este exhaustiv , este absolut suficient i chiar





des vîr it , cuprinzînd pe cei mai ilu tri i reprezentativi etnologi i folclori ti ai
culturii noastre naionale.

Sînt consultate i reproduse printre cele mai valoroase contribuii în tematic :
Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Simion Florian Marian,
Ovidiu Bârlea, Mihai Pop, Romului Vulc nescu, Gheorghe Vrabie, Al. I.
Amzulescu, I. erban, T. Palaghi i Ovidiu Papadima.
Drept exemplu, tratînd despre „Oraia de nunt ”, se red c : „Prima oraie de nunt o
g sim în Descrierea Moldovei de D. Cantemir” (pag. 72), pentru ca în continuare s

mai fie menionai: I. A. Popescu, M. Pop i P. Rux ndoiu.
În mod deosebit este menionat celebrul folclorist S. Fl. Marian, într-un context
ingenios, realizînd o informaie foarte extins , ca în urm torul pasaj: „Furtul miresei
ne amintete de unele obiceiuri similare, practicate de unele popoare antice (ca de
exemplu: r pitul sabinelor). Despre geneza acestui obicei Sim. Fl. Marian afirm :
„Originea r pirii miresei, care e uzitat nu numai la popoarele neolatine, ci i la altele
(...) trebuie c utat în cea mai profund antichitate, într-un izvor comun tuturor
popoarelor indoneziene” (pag. 137).
Relev m astfel c autoarea, prin citarea personalit ilor noastre naionale, a extins
sfera argument rii pîn la limitele universalit ii. În acest fel, urm rind „Nunta la
românii din Ungaria”, ne trezim pe nesimite p trunzînd în orizontul universal al

manifest rilor festive de acest gen. În felul acesta, autoarea demonstreaz i ne

convinge c nunta românilor din Ungaria este nu numai o manifestare solemn i


specific spiritualit ii române ti, ci i a spiritualit ii universale.

În mod asem n tor i de mare importan este str duina autoarei de a transpune
„cununia religioas ” în planul religiozit  ii universale, luînd în sprijin pe Mircea
Eliade, dup cum se întrevede din urm torul text: „Pentru omul credincios, cununia
bisericeasc este o slujb , un serviciu divin cu adînci semnificaii. În concepia lui,


templul este situat în >centrul lumii< i constituie leg tura între p mînt i cer, între

viaa teluric i cea transcendent . Despre aceasta leg tur mistic Mircea Eliade
menioneaz : “Pentru omul religios, templul se situeaz într-un alt spaiu fa de ulia
pe care se afl . Pragul dintre cele dou spaii e însemnul celor dou moduri ale
existenei, ale adîncului dintre profan i sacru, deodat e bariera, linia ce desparte
cele dou lumi i e totodat locul paradox care le i împreun i prin care se
realizeaz trecerea din lumea profan în cea sacr ”.

Este deplin clar, c prezenta lucrare este o realizare tiinific de înalt calitate, ceea


ce nu ne opre te a ne referi i la virtuile sale literare, cu admirabile reproduceri
folclorice, dintre care mai red m cîteva, spre a realiza o imagine cît mai complet a
volumului.
În cinstea miresei, avem urm toarele versuri: „Nu plînge mireasa noastr , / C-ai un
june ca i-on crai, i ocolul lui e rai”... „Mireasa-str lucitoare, / Ca i raza de la soare.
/ C soarele str lucete, / Junele mult o iubete” (pag. 113).
Din „oraia osp ului”, desprindem frumoasa urare adresat de „gr itorul nunii”,
tinerilor ce-au fost cununai: „S tr ii cu voie bun . / În lume cu belugare, / F r
nici-o sup rare. / D la o vîrst tinerea , / Pîn la a voast b trînea . / Pe loc cu
noroc, / La via cu dulcea , / Ca prim vara ce-nfloritoare, / Cu flori amirositoare. /
Ca toamna cea bogat , / Cu d toate-nd stulat . / i fii istea  i blînd , / Ca ISUS în
ara Sfînt . / Bine-i închin, / Bine-i deie Dumnezo” (pag. 130).
Parcurgînd paginile acestei valoroase lucr ri, ne bucur m de deplina satisfacie de a


lua cuno tin de viaa spiritual a românilor din Ungaria, la acest sfîr it de secol.
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Cartea r mîne un autentic document istoric asupra satelor române ti din Ungaria, ce


reu esc s - i p streze specificul nupional.



Prin temeinica i vasta comentare tiinific i prin expunerea sistematic a tuturor
datelor în vederea realiz rii obiectivelor propuse, volumul „Nunta la românii din

Ungaria” r mîne o oper a românilor de pretutindeni i realizare valoroas a întregii
culturii naionale.

Sincere felicit ri autoarei i îndemn la noi contribuii privind românii din Ungaria, ca

parte integrant a comunit ii culturale române ti.
Pr. Dr. I. O. Rudeanu
[NOI, 14 februarie 1997, p. 6.]

Maria Gurz u Czeglédi
Nunta la românii din Ungaria
[Maria Gurz u Czeglédi, Nunta la românii din Ungaria, Giula,1996, 166 p.]

Devenind o etnie "folcloric ", fapt argumentat prin preocup rile culturale ale
românilor din Ungaria în deceniile de dup primul r zboi mondial, este firesc ca
intelectualitatea creatoare s manifeste un interes deosebit fa de obiceiurile
tradiionale, nota cea mai semnificativ , la ora actual , a identit ii acestei comunit i.
M rturisirea autoarei este gr itoare în aceast privin : "Cu cîiva ani în urm am
colindat prin satele populate de românimea din Ungaria (Aletea, B tania, Bedeu,
Cenadul-Unguresc, Chitighaz, Leta-Mare, Micherechi, Otlaca-Pust , Peterd, Pocei,
S cal), cu scopul de a coleciona obiceiuri tradi ionale i creaii populare care
constituie o imagine vie a realit ii din trecut. Prin consemnarea i prelucrarea
materialului etnografico-folcloric inclus în acest volum încerc m s facem o sintez a
ceremonialului nupial  i s aducem un mesaj dintr-o lume pe care aproape am
pierdut-o. Prezent m pitorescul spectacol al nunii  r neti în procesul s u de
metamorfozare, începînd din vremurile trecute pîn în zilele de azi. Comunit  ile
tradiionale au constituit un mediu conservator de tradiii, obiceuri  i credine, precum
i un spaiu creator-transmi tor de producii folclorice. În focarele de cultur popular
a înflorit, într-un grai românesc înc rcat de parfum arhaic, un folclor literar de o rar
bog ie. În aceste leag ne de cultur str moeasc s-a cultivat o serie de rituri cu
funcii complexe i cu sens adînc. Complexitatea practicilor i actelor ritualceremoniale oglindesc modul de via i universul mental al individului de cultur
tradiional . Pentru insul colectivit  ilor folclorice actele ceremoniale, riturile, practicile
magice .a. îi aveau menirea lor proprie, mesajul strîns legat de destinul uman.
Întruchipau dorinele individului  i ale întregii colectivit i."
Citind acast carte frumoas , de suflet, îmbr cat într-o copert ce tr deaz unele
nostalgii ale autoarei sau ale familiei sale, îi aduci aminte, mai ales la o vîrst
respectabil , nu numai de nunile la care cu toii am participat, gustîndu-i farmecul, ci
i de strofele nepieritoare, de cadenele s lt ree ale lui G. Cobuc din Nunta
Zamfirei:


Trei pa i la stînga lini or

i ali trei pa i la drepta lor,

Se prind de mîni i se desprind,

S-adun cerc i iar se-ntind,
i bat p mîntul tropotind

În tact u or.
sau
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Iar la osp ! Un rîu de vin!
Mai un hotar tot a fost plin

De mese, i tot oaspei rari,

Tot crai i tot cr iese mari,
Al turea cu ghin rari
De neam str in.

A fost atîta chiu i cînt
Cum nu s-a pomenit cuvînt!
i soarele mirat sta-n loc

C l-a ajuns i-acest noroc,
S vad el atîta joc
P-acest p mînt!
Prin Nunta la românii din Ungaria (Giula, 1996), profesora Maria Gurz u aduce cea


mai consistent contribuie la cunoa terea celei mai frumoase i în l toare datini


populare de aici. Descrierea exact i minuioas , bog ia materialului adunat i pus

la dispoziia cititorului ofer nu numai o carte de referin , ci i o temelie solid pentru

cei care sînt dornici de a studia cu o exigen tiinific acest ceremonial românesc.
Gh. P.
[Convieuirea, 1997, nr. 1, p.90-91.]
Revista Izvorul
[Izvorul, Publica ie a Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria,
Red. Emilia Martin]



A ap rut nr. 18 al revistei de etnografie i folclor "IZVORUL", publicaie a Institutului
de Cercet ri al Românilor din Ungaria.


Am remarcat de la bun început varietatea i în acela i timp coeziunea subiectelor,

care încearc s surprind elementele specifice ale comunit ii române ti din
Ungaria.
Articolul lui Alexandru Ho opan, "Strig turi propriu-zise de ez toare la Micherechi"
 

este bazat pe o bibliografie în domeniu, alc tuit cu rigurozitate i î i construie te

demonstraia pe numeroase exemple culese de la diver i informatori, pline de
savoarea limbajului autentic. Autorul evideniaz nu numai preocup rile de baz ale


micherechenilor - cultivarea cerealelor i a cînepei, ci i valorosul patrimoniu cultural

pe care locuitorii Micherechiului l-au p strat i îmbog it de-a lungul timpului. Loc de



întîlnire a ob tei în serile de toamn i iarn , ez toarea devine un cronotop ce


favorizeaz rememorarea str vechilor creaii populare i în acela i timp, perpetuarea

lor din generaie în generaie. Articolul reliefeaz tr s turile i valoarea spiritual a

strig turii de ez toare, ce închide în versurile sale un motiv ades întîlnit în creaia

popular : dorul dup fiina drag , sau puncteaz momente ale ez torii: constituirea


acesteia, a teptarea fl c ilor, sosirea acestora, furatul fusului i, în final jocul.

Momente din viaa comunit ii micherechene sînt evideniate i în articolul Mariei
Petru an "Obiceiuri  i credine legate de natere la Micherechi". Autoarea reliefeaz

cu sensibilitate obiceiurile legate de na terea unui copil în sat, la început de secol
XX. Majoritatea informatorilor vorbesc despre obiceiurile începutului de veac,ca


despre ni te credine i practici ale unui alt timp, "p vremea noastr ", timp pe care-l
simim opus prezentului - atît de s rac în semnificaii. Vizitarea l uzei, str pungerea

urechilor, cre terea dinilor sînt evocate pentru a meniona o serie de practici inedite
pentru cititorul zilelor noastre. "Lucrurile rele" sînt anihilate în concepia colectivit ii

de credine i practice magice. Fie c se refer la perioada gravidit ii sau
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schimbarea copilului, la deochi sau uitarea în oglind , exemplele ce alc tuiesc studiul

ne încînt cu limbajul lor arhaic i plasticitatea imaginilor în care informatorii descriu

aceste momente ale existenei lor cotidiene. Cu aceea i atenie pentru detaliul


semnificativ, autoarea descrie botezul i desf urarea acestuia. Impresioneaz la


finalul studiului m nunchiul de descîntece culese din aceea i zon la sfîr itul

secolului al XIX-lea i în prima decad a secolului XX (1905-1908).


În acela i context al relaiilor familiale din cadrul minorit ii române ti din Ungaria,
articolul Stelei Nicula se ocup de "copiii în societatea tradiional româneasc ".

Autoarea prezint modul de organizare intern a relaiilor tradiionale s te ti, descrie


structura familiei în satele române ti i evideniaz caracteristicile acesteia. În cadrul

familiei, relaiile de rudenie î i revendic importana prin terminologia ce indic foarte
exact raporturile dintre persoane. Autoarea distinge trei nivele în discuia tipurilor de

înrudire a românilor consangvin i spiritual , nivele a c ror componen o detaliaz
i o discut mai apoi. Articolul prezint în continuare sistemul familial românesc


descriind funciile i atribuiile membrilor acestuia; se vorbe te despre st pînii casei:

"gazda  i g zdoaie", despre copii i locul acestora în familie, despre felul în care



ace tia erau educai, despre rolul i importana colii în mentalitatea rural la început

de secol XX. Dac p rinii nu vedeau în coal instituia care s joace un rol major în
educarea copiilor, autoritatea înv  torului era mult mai mare în comparaie cu cea

binecunoscut azi. Descriind modul de via al copiilor în satele române ti, autoarea
realizeaz cu finee o comparaie implicit cu modul de trai al acestora în societatea
contemporan ca s analizeze apoi diversele munci practicate de copii în vechea
societate s teasc . Cercet toarea abordeaz acest subiect generos într-o manier
exhaustiv , prezentînd în continuare "distraciile comunit ii copiilor", am nunte

despre îmbr c mintea acestora, secvene din viaa copiilor din flori i a orfanilor. În
final discut cîteva dintre drepturile copiilor în societatea rural . Remarc m bog ia


informaiilor culese din Chitighaz, Otlaca-Pust i Aletea i nu în ultimul rînd

ilustraiile care însoesc textul i dau autenticitate subiectului.
În seciunea de date etnografice, Teodor Cozma face o prezentare a jocului la

Micherechi - loc de desf urare, organizare, durat , modalit i de realizare,

participani, restricii privind organizarea jocului, descîntece, chiuituri i strig turi ce
însoeau dansul.

În cadrul aceleia i seciuni, Emilia Martin ne familiarizeaz cu cîntecele preferate ale
românilor din Chitighaz strînse într-o mini-antologie plin de savoare.
În ultima seciune a revistei g sim dou articole de informare vizînd preocup ri în
domeniul etnografic. Ana Ho opan remarc organizarea deosebit , participarea

numeroas (116 participani din 11  ri), valoarea lucr rilor prezentate i succesul
repurtat de a patra ediie a conferinei etnografice despre minorit i, cu titlul "Un
mileniu de convieuire în bazinul Carpatic". Elena Csobai relateaz despre ativit ile


desf urate în tab ra de cercetare istoric i etnografic , organizat de Direciunea
Muzeului Judeean, în comuna Csorvás.

Bog ia i varietatea materialelor reunite în paginile revistei ofer cu prisosin un


tablou autentic al comunit ii române ti, surprins în varietatea preocup rilor sale i
constituie un subiect generos de meditaie nu numai pentru cititorul specializat.
George Irimia
[Convieuirea, 1997,nr. 4.-1998, nr. 1, p.72-73]
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Simpozion. Comunic rile simpozionului cercet torilor români din Ungaria, I–
VI, Giula, 1991–1997
[Simpozion, Publica ie a Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, Red. Maria
Berényi]



Societatea tiinific a comunit ii cercet torilor români din Ungaria, iniiat de Maria

Berényi, a început s funcioneze, cu un statut definit, din anul 1991, propunându- i,

între altele, organizarea anual a unui simpozion, ca forum de prezentare i

dezbatere a problemelor principale care preocup pe oamenii de tiin români din



Ungaria. Lucr rile celor ase reuniuni tiinifice s-au desf urat în marea lor majoritate
la Giula (I, II; IV, V); cel de al III-lea simpozion a avut loc la Chitighaz, iar cel de al VIlea, la Budapesta.
Comunic rile susinute sunt publicate în revista „Simpozion”, ale c rei volume au
ap rut dup cum urmeaz : I – 1991 (58 p.), II – 1994 (79 p.), III – 1994 (74 p.), IV –
1995 (142 p.), V – 1996 (160 p.), VI – 1997 (142 p.).

Scopul principal al simpozionului, expus de Gheorghe Petru an în volumul I al

revistei, îl constituie afirmarea oamenilor de tiin români preocupai de diverse

aspecte ale cercet rii vieii românilor din Ungaria. A a cum se afirm în Cuvântul

introductiv la primul simpozion organizaia cercet torilor i creatorilor români din

Ungaria viza, în perspectiv , crearea unui institut român de cercet ri tiinifice (I, p.
3). Dezideratul s-a împlinit prin înfiinarea, la Giula, în 1993 a Institutului de Cercet ri
al Românilor din Ungaria, condus de Maria Berényi.

Colectivul de cercet tori români care s-au angajat în aceast entuziast i notabil
aciune cuprindea, pentru început, un num r de 18 membri: Maria Berényi, Ana
Borbély, Lucia Borza, Mihaela Bucin, Ioan Budai, Elena Muntean Csobai, Eva
Fr tean, Ana Hoopan, Alexandru Hoopan, Edda Illyés, Mihai Kozma, Stela Nicula
Machhour, Marius Maghiar, Emilia Martin Nagy, Ana Secan Navratil, Gheorghe

Petru an, Florica Sant u, Gheorghe Sant u.

Comunic rile cuprinse în cele ase volume ale publicaiei „Simpozion” au o tematic
variat ; ele se refer la domenii precum: istoria românilor, în general, a unor

comunit i româneiedin Ungaria, în special, preocup ri ale înainta ilor privind istoria
naional-cultural a românilor din Ungaria ( coala Ardelean , procesul




memorandi tilor, militani ca Moise Nicoar .a.), rolul colilor „poporale” i al presei

în formarea i susinerea sentimentului naional, elemente ale tradiiei populare


(folclor literar i muzical, obiceiuri, credini, port etc.), istorie i tradiie religioas ,

particularit i ale graiurilor române ti din Ungaria, chestiuni privitoare la onomastic
i cercet ri cu caracter sociolingvistic. Pentru a ilustra varietatea preocup rilor,
evideniat de comunic rile din volumele pe care le prezent m, cit m câteva titluri,
cu scuzele de rigoare pentru omisiunile care nu vor s semnifice minimalizarea

comunic rilor nemenionate, i, cu atât mai puin, a autorilor lor. Elena Muntean
Csobai, Aspecte din istoricul românimii din Bichiciaba, I, p. 35–39; Gheorghe
Sant u, Originea comunei i a românilor din Chitighaz, I, p. 45–52; Mihaela Bucin,
Otlaca-Pust . Schi monografic , I, p. 40–44; Elena csobai, Românii din Aletea, VI,
p. 112–119; Gheorghe Sant u, Memorandumul din 1892 – dup 100 de ani, II, p.

34–38; Gheorghe Petru an, De la Supplex Libellus Valachorum la Memorand, IV, p.

41–48; Gheorghe Sant u, Procesul Memorandului, IV, p. 49–66, i Istoria Fundaiei
Gojdu, V. p. 120–139; Marius Maghiar, coala Ardelean i Tipografia Universit  ii
din Buda, I, p. 16–25; comunic rile Mariei Berényi, Contactul românilor din Ungaria

de azi cu viaa cultural din Banat i Criana în secolul al XIX-lea, V, p. 89–111, i
Cultura româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea, VI, p. 20–37; „Românii din
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Ungaria de azi în presa român a secolului al XIX-lea” (culegere de documente
prezentat de Maria Berényi), I, p. 26–34; acad. Cornelia Bodea, Moise Nicoar ,
1784–1861, IV, p. 7–18; Maria Berényi, Contribuia lui Moise Nicoar la istoria

naional-cultural a românilor din Ungaria, IV, p. 19–33, i colile poporale române

din Ungaria, II, p. 22–23; Gheorghe Petru an, coli ale naionalit  ilor în Ungaria, II,
p. 5–21; acad. Cornelia Bodea, Femeia român în Transilvania  i Ungaria secolul
trecut, V, p. 7–24; Ana Hoopan, „Cealalt lume” reflectat în credinele românilor din
Ungaria, IV, p. 116–122; Emilia Martin, Strigoiul, Rolul fiinei cu putere supranatural
în credinele românilor din Ungaria, V, p. 39–47; Mihaela Bucin, Manuscrisele

colecionate de Ana Iuhas – Hora mortului din Micherechi, IV, p. 123–129, i Bocetul
chitigh zean, V, p. 48–58; Alexandru Hoopan, „Dala fujitului” la Micherechi, IV, p.
130–135; Stela Nicula, Formarea sistemelor calendaristice  i efectele acestora
asupra s rb torilor calendaristice, VI, p. 118–126; Mihaela Bucin, Estetica strig turii
din Chitighaz, III, p. 33–34; Eva Kozma Fr tean, Tradiia muzical la românii din
Ungaria, II, p. 61–69; Emilia Martin, Cercetarea portului tradiional al românilor din

Ungaria, I, p. 11–15, i Elemente specifice în îmbr c mintea românilor i

naionalit  ilor conlocuitoare, III, p. 44–50; Elena Csobai i Emilia Martin, Colecia
bisericilor ortodoxe române din Ungaria, II, p. 52–57; Marius Maghiar, Rolul
ortodoxiei în încretinarea ungurilor, II, p. 58–60; Aurel Chiriac, Pictura de cult
româneasc între secolele XIV–XVIII, VI, p. 7–19; Stela Nicula, Crucea, semnul
identit ii noastre cretine, IV, p. 136–142; Elena Csobai, Convieuirea minorit ilor în
aez rile locuite i de români, III, p. 51–56; Mihaela Bucin, Relaii interetnice din
Chitighaz, VI, p. 56–64; Ana Hoopan, Convieuirea la Cenadul Unguresc, VI, p. 65–
75; Elena Csobai, Românii din Ciorva, VI, p. 76–90.
În cele ce urmeaz , vom insista asupra câtorva dintre comunic rile vizând istoria


românilor din Ungaria i unele aspecte ale graiurilor române ti din Ungaria.
Problemele ridicate de elaborarea unei istorii a românilor din Ungaria sunt prezentate

suceint în comunicarea lui Gheorghe Petru an, O schi a istoriei românilor din

Ungaria p. 91–97. Utilitatea i necesitatea unei asemenea lucr ri sunt evidente, dar

dificult ile realiz rii ei sunt multiple i complexe. Complicaiile sunt legate de mai

muli factori i devin de-a dreptul dramatice pentru un român din Ungaria când
trebuie s se refere la perioade controversate din istorie, cum ar fi evenimentele

revoluionare de la 1848, perioada dualist (1867–1920), Tratatul de la Trianon .a.

O alt problem fundamental a entit ii române ti din Ungaria o constituie limba
acesteia. Autorul se întreab , f r retorism, „care-i limba noastr matern ?”. Chiar
dac nu exist decât o limb român (literar ), vorbitorii de limb român din Ungaria



au mo tenit un grai – cri ean – i acesta cu mai multe variante. Deosebirile dintre
graiurile locale, cu multe elemente arhaice conservate datorit relativei izol ri


politico-administrative, i românesc mai bine organizat i mai eficient, lucru care,
deocamdat , nu se întrevede clar.

În încheierea comunic rii, Gheorghe Petru an prezint problematica pe care ar urma
s o cuprind preconizatul studiu; aceasta vizeaz chestiuni precum: originea,

perioada, împrejur rile i modalit ile stabilirii românilor în Ungaria; zonele în care
tr iesc românii; date statistice privind populaia româneasc din Ungaria între anii



1910 i 1990; nivelul evoluiei materiale i spirituale a comunit ii române ti din
 
Ungaria; reprezentani de seam ai vieii culturale, artistice, literare i tiinifice; viaa


confesional .a. Simpla trecere în revist a acestei problematici ne îndrept e te s

apreciem necesitatea, utilitatea i urgena realiz rii unui asemenea studiu.
Întrucât una dintre c ile de meninere a identit ii cultural-lingvistice a românilor din

Ungaria o reprezint coala, ideea elabor rii unei gramatici practice a limbii române,
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cu explicaii în limb maghiar , cap t relevan deosebit . Astfel, în comunicarea
Luciei Borza, Despre necesitatea unei gramatici române cu explica ii în limba
maghiar , II, p. 49–51, se pledeaz pentru publicarea unei astfel de lucr ri, care ar



urma s se adreseze atât tinerilor (elevi), cât i adulilor doritori s - i însu easc

cuno tine de limb român normat . Pentru a susine ideea necesit ii unei

asemenea gramatici, autoarea aduce în discuie câteva gre eli care apar în varianta

limbii române vorbite în Ungaria, gre eli explicabile fie prin calcuri dup maghiar , fie
prin folosirea unor elemente din graiul local în vorbirea care se vrea îngrijit . Întrucât

comunicarea Luciei Borza a fot susinut i a ap rut înainte de publicare de c tre
Victor Iancu a lucr rii Cum vorbesc românii din Ungaria, [Budapesta], 1994, în mod

sigur autoarea va avea în vedere, la elaborarea gramaticii propuse, i sugestiile

oferite de acest studiu. Totodat , f r a încuraja gre elile semnalate de Lucia Borza,


ca, de altfel, i de Victor Iancu subliniem c multe dintre acestea apar i la vorbitorii
din România, ceea ce pledeaz , în general o mai susinut popularizare a regulilor

ce se impun în folosirea limbii române în scris i oral.
În comunic rile Anei Borbély apar, aproape exclusiv, chestiuni de studiere a graiurilor

române ti din Ungaria.
Remarc m, în primul rând, contribuia Observaii cu privire la transcrierea textelor
dialectale româneti din Ungaria, II, p. 77–88, în care se propun reguli de redare în
scris a particularit ilor dialectale specifice graiurilor locale. Propunerile judicioase din
aceast comunicare pot fi rezumate astfel:
– necesitatea red rii difereniate în scris a elementelor dialectale, în funcie de
publicul cititor c ruia se adreseaz transcriptorul: a. o t r a n s c r i e r e s i m p l i f i

cat
pentru textele folclorice, transcrise pentru uzul altor speciali ti decât
dialectologii, în care s se aib în vedere elemente precum notarea accentului

modificat fa de limba standard, deschiderea vocalelor e i o (e, o), redarea
elementelor semivocalice (e, i, u), a palataliz rii consoanelor (t’, d’, n’), f r notarea
elementului semivocalic dup aceste consoane (t’atr , d’al, n’am), a consoanelor
dure (sângur, ast z, -am), redarea lui c (+e, i), prin c, f r notarea elementului


semivocalic (c’ap ) i, în sfâr it, folosirea semnelor de punctuaie (., ;). Se
subînelege c pentru corespondena s se foloseasc j; b. o t r a n s c r i e r e s p e
c i a l i z a t , pentru dialectologi, care s se deosebeasc de prima variant propus

prin notarea accentului pe toate cuvintele polisilabice i prin folosirea, al turi de
asemnele de punctuaie, a unor semne pentru marcarea pauzei, a ezit rii etc.
În continuare sunt prezentate semnele fonetice propuse, ilustrate prin exemple,
specificându-se, când este cazul, care sunt semnele speciale pentru dialectologi.

Ana Borbély, dialectolog cunoscut prin preocup rile susinute în ceea ce prive te


studiul graiurilor române ti din Ungaria, se dovede te o bun cunosc toare nu numai



a acestor graiuri, dar i a problemelor ridicate de o cercetare tiinific i a

aprofundat a acestora. Pentru amelionarea i simplificarea unora dintre propunerile

f cute de autoare în lista de la p. 83–85, ne permite câteva observaii i sugestii:
– nu credem c este necesar redarea lui n velar (n) într-o transcriere mai puin
riguroas , cum este cea indicat nondialectolgilor;

– lipse te semnul de notare a nazaliz rii vocalelor, particularitate bine reprezentat în
grai (cf. ü-u m);
i
notând ezitarea (de durat mai scurt sau mai lung ) nu sunt semne
–

distincte, a a cum sunt considerate; ele redau întocmai realitatea fonetic prin care

vorbitorul î i exprim nesigurana sau prin care este completat o pauz de c utare a
r spunsului ori a cuvântului urm tor;
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– nu se poate deduce ce înelege autoarea prin „manifestare nou ”, notat prin (:);
este vorba de ceea ce s-ar putea numi schimbarea planului discuiei sau de
paranteze introduse de vorbitor în cursul unei povestiri?;
– nu este clar, de asemenea, ce se înelege prin pauz , notat prin (_), mai ales c

în textele ilustrative, publicate în finalul articolului, semnul respectiv lipse te, dar sunt
folosite punctele de suspensie (...);
– nu credem c pentru redarea unui cuvânt rostit incomplet este necesar o notare
greoaie, cu elemente repetate; pipar = (=piparc ); mult mai simplu era s se apeleze
la soluia oferit de Texte dialectale publicate de Em. Petrovici ca supliment la ALR,


pipar [c ], soluie preluat i în textele transcrise i publicate de membrii Institutului

de Fonetic i Dialectologie „Al. Rosetti”,


– aceea i sugestie este valabil i pentru notarea observaiilor anchetatorului, redate
în [ ], pentru care varianta optim ni se pare folosirea sistemului notelor (în josul
paginii);
– redarea unui cuvânt (sau fragment de text) perceput doar aproximativ de

transcriptor cu un (z) este un alt element care îngreuneaz transcrierea i
consider m c sublinierea acestora cu _ este mult mai indicat .

Cercet rile asupra graiurilor române ti din Ungaria prezentate de Ana Borbély în
publicaia pe care o analiz m se bazeaz , în exclusivitate, pe metode specifice
sociolingvisticii. Ele vizeaz , în principal, preferina vorbitorilor pentru folosirea limbii

române sau limbii maghiare i motivaia acestei atitudini.
Astfel, în Lexicul regional  i frecvena fenomenelor dialectale la copiii din Chitighaz, I,
p. 53–58, autoarea remarc , mai întâi, c , în ultimele decenii, în localitate s-au redus


considerabil cunoa terea i folosirea limbii române. Dac în secolele trecute în sat se

vorbea preponderent române te, atât în cadru formal, ast zi româna mai este

utilizat doar de generaia vârstnic , pe când generaia medie i tinerii, chiar dac ,
eventual, mai cunosc limba român , nu o folosesc în nici o împrejurare. În ceea ce



prive te copiii (de vârst colar ) nu ni se spune explicit dac vorbesc române te,

deducem îns c ei cunosc, de la bunici sau de la coal , elemente de limb
român .


În continuare, pornind de la un e antion de 50 de copii, studiul urm re te, statistic,



gradul de cunoa tere a limbii române i m sura în care subiecii identific i

denumesc o imagine prin termeni române ti (dialectali ori literari) sau maghiari.

Media termenilor dialectali (13, 72) împreun cu cea a termenilor literari române ti
 

(33, 64) dep e te abia cu 1,60 media termenilor ungure ti (45, 76), ceea ce

înseamn c nici 50% dintre elevii supu i testului nu cunosc elementele lexicale de
bazele limbii române, fapt gr itor pentru viitorul acesteia în comunitatea cercetat . În
privina aspectului fonetic, se constat c variantele specifice românei standard sunt,
în majoritatea cazurilor, dominante în raport cu cele dialectale.
În articolul Folosirea limbii române i maghiare la românii din Chitighaz, II, p. 39–44,

Ana Borbély urm re te preferina vorbitorilor pentru limba oficial – maghiara. În

acest scop, se folose te un chestionar cu aproape 100 de întreb ri referitoare la
utilizarea limbilor român sau maghiar în medii diferite (în familie, la locul de munc ,

la biseric , la coal , la prim rie, la dispensar, la cump r turi), aplicat unui num r de

60 de români bilingvi, de vârste, sexe i grade de instrucie diferite.

Luând în consideraie criteriile vârst i sex, se observ c româna este folosit mai
mult de vorbitorii de peste 60 de ani, mai ales femei. Având în vedere împrejur rile în
care este utilizat limba român , datele arat c într-o singur situaie de comunicare

româna este preponderent , i anume la biseric , unde slujba este oficiat în



române te (românii din Chitighaz sunt, în majoritate, ortodoc i), aceasta i pentru c
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instituia este frecventat , de regul , de b trâni. Urmeaz , în ordinea frecvenei,
mediul familial, unde îns folosirea românei scade în mod evident fa de biseric . În

celelalte situaii, mai mult sau mai puin formale, este utilizat , covâr itor, limba
maghiar , observaie valabil pentru toate categoriile de vârst , dar mai ales pentru

generaia medie i pentru tineri.

O situaie relativ asem n toare este evideniat i în articolul Atitudinea fa de limba

român i limba maghiar la românii din Chitighaz, III, p. 7–18. Pornind de la acela i

e antion de 60 de vorbitori cu grade de instrucie diferite, câte 20 pentru categoriile




de vârst între 18 i 38 de ani, între 39 i 58 de ani i, respectiv, între 59 i 69 de ani.

Ana Borbély urm re te atitudinea vorbitorilor fa de cele dou limbi, pe baza a trei
întreb ri, formulate astfel: 1. Dup p rerea dumneavoastr care-i mai mândr limb ?
2. În care limb v place s vorbii? 3. În care limb îi mai uor s vorbii?

R spunsurile obinute variaz în raport cu vârsta i sexul informatorilor, în timp ce
gradul de instrucie nu are relevan . La prima întrebare, 48% nu au dat un r spuns
edificator; pentru 38% dintre ceilali informatori mai frumoas e româna, iar pentru

15% maghiara. Pe categorii de vârst i sex, grupele de femei de peste 39 de ani
consider româna mai frumoas (peste 80%). R spunsurile la celelalte dou

întreb ri arat c singurele care apreciaz i prefer limba român sunt femeile
vârstnice. Cauzele acestei atitudini sunt multiple: contactul mai redus sau mai intens
cu vorbitori de limb maghiar , prestigiul uneia sau alteia dintre limbi în mentalitatea


vorbitorilor i, mai ales, condiiile de via i de munc (majoritatea vorbitorilor de


vârst medie i tineri i, în special, b rbaii lucreaz în medii unde limba oficial –
maghiara – este folosit exclusiv). Rareori b rbaii tineri prefer româna în relaiile
intime, cu explicaia c , într-o declaraie de dragoste, e mai frumos s spui


române te „te iubesc” decât ungure te „szeretlek”.

Foarte interesant i demn de subliniat este o alt întrebare adresat de Ana
Borbély tuturor vorbitorilor care se consider români: De ce zicei c suntei român?
Pentru 33% dintre subieci motivaia identit ii naionale o constituie limba (fiindc
vorbesc românete); în anchetele efectuate de c tre o echip de cercet tori de la


Institutul de Fonetic i Dialectologie „Al. Rosetti” (Maria Marin i Iulia M rg rit)
împreun cu autoarea articolului de care ne ocup m (în anii 1994, 1995, 1996) în


alte 7 comunit i române ti din Ungaria am întâlnit aceea i situaie. Aceast
constatare atrage atenia asupra faptului c , cel puin pentru românii din Ungaria,
pierderea/p r sirea limbii materne va duce, implicit, la pierderea identit ii etnice.
Întrucât o variant a articolului Dou situaii – dou siluri de vorbire, V, p. 71–88, în
care Ana Borbély studiaz funcionarea variabilei dialectal/literar la vorbitorii de limb
român din Chitighaz, a fost publicat în FD, XVI, p. 23–32, ne permitem ca în
prezentarea de fa s relu m doar concluziile formulate de autoare referitor la

subiectul studiat. 1. Pentru c în Chitighaz, la fel ca în toate comunit ile române ti
din Ungaria, în cazul tinerilor limba matern cedeaz din ce în ce mai mult în faa
limbii oficiale, repertoriul românesc devine tot mai restrâns. 2. La vorbitorii de vârst
medie (40–69 de ani), elementele literare sunt preponderente în raport cu cele
dialectale. 3. La vârstnici, care percep mai puin diferenele dintre varianta standard
i cea local , predomin elementele dialectale. 4. Atitudinea pozitiv fa de limba i

identitatea româneasc impune variaia în ceea ce prive te stilul adoptat de diversele
categorii de vârst .

Cele patru studii ale Anei Borbély constituie semnale de alarm în ceea ce prive te
viitorul populaiei de etnie român din Ungaria, atr gând atenia implicit asupra


necesit ii imperioase de susinere i cultivare a limbii române. Se dovede te astfel
deosebit de actual fraza formulat de Iosif Popovici acum aproape 100 de ani:
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„Fiina noastr e legat de limba noastr ; pân când avem o limb i o vorbim, pân
atunci noi vom fi români”, fraz evocat de Maria Berényi în Cuvântul de deschidere
la cel de al V-lea simpozion (V, p. 5).

În articolul Graiul ca instrument al umorului, VI, p. 127–142, Ana Borbély î i
întemeiaz observaiile pe texte „f cute” (preluate din programul de revelion 1985,
prezentat la Studioul de Televiziune din Seghedin). Aspectele evideniate de acestea


sunt reale i se refer la diferenele de mentalitate i de grai la românii din diversele

zone ale Ungariei, precum i la moda înlocuirii vechilor nume de botez cu nume


ungure ti. Astfel, de exemplu, folosirea unor elemente maghiare sau române ti
rostite relativ asem n tor (gez „tren” – giz „stropitoare”, r mân vb. – r mân „român”
etc.) pot crea ambiguit i care îngreuneaz înelegerea dintre românii din localit i
diferite.
Cercet rile de onomastic sunt prezente în trei articole, Mihai Kozma, în Despre
istoricul numelor noastre, III, p. 19–25, subliniaz importana studierii numelor de


familie ale românilor din Ungaria pentru cunoa terea istoriei comunit ilor i a
condiiilor social-istorice în care au evoluat ele. Autorul se ocup de câteva aspecte,

precum: schimbarea numelor prin maghiarizare, produs adesea prin interpretarea i
traducerea eronat , stabilirea originii unora dintre românii din Ungaria (în funcie de
nume) provenii din diverse zone sau localit i din România. În aceast ordine de
idei, menion m c nu credem c nume ca Moldovan, Muntean tr deaz , neap rat,

originea muntean , respectiv, moldovean a locuitorilor din Ungaria, a a cum las
autorul s se îneleag . Mai degrab , purt torii lor au venit din Transilvania deodat

cu numele obi nuite în aceast provincie româneasc .
Gyöngyi Mocan, în Nume de botez la românii din Chitighaz, IV, p. 89–101, prezint


un fenomen obi nuit la toate popoarele, i anume transform rile survenite în sistemul

atribuirii numelor de botez în ultimul secol i, îndeosebi, în ultimii cincizeci de ani.

Comparând trei liste cu nume de botez din Chitighaz, liste datând in 1779, 1879 i, a
treia, din perioada 1976–1980, autoarea constat c din ultima list lipsesc numele
tradiionale: Petru, M rie, Oana, P rasca, Floare, locul lor fiind luat de nume


ungure ti sau preluate din filme (nume de actori i de personaje). Singurele care se

menin, cu o frecven relativ ridicat , sunt numele b rb te ti: Gheorghe (7), Ioan (5),
Gavril (2).
Anamaria Brad, în Despre schimbarea numelor de familie în Chitighaz, IV, p. 102–
107, prezint o serie de m rturii înregistrate de la locuitorii comunei, prin care se

explic diverse situaii determinante în schimbarea numelor române ti cu nume

ungure ti. Cele mai multe dintre cazuri se refer la perioada hortyst . Maghiarizarea
numelor a fost impus , de cele mai multe ori, în schimbul acord rii unor avantaje
materiale sau socioprofesionale: înlesnirea unei case, a unui teren sau a unor locuri

de munc (în armat , în administraie i chiar la C ile Ferate). Alteori, românul era

„convins” de un superior (maghiar) c numele pe care îl poart nu e frumos i c ar fi


mai bine s i-l schimbe (not m c numele considerat „urât” era Rotar i a fost
schimbat cu Rózsavölgyi „Valea Trandafirului”).
Pentru explicarea acestor numeroase cazuri de maghiarizare a numelor, autoarea
menioneaz câteva acte oficiale din perioada 1907–1945 (legi, ordine), prin care se


demonstreaz atitudinea ostil a statului maghiar fa de naionalit i i politica f i
de maghiarizare a acestora.

În concluzie, subliniem contribuia Societ ii tiinifice a Comunit ii Cercet torilor i

Creatorilor Români din Ungaria i a simpozioanelor organizate de aceasta la



studierea i cunoa terea multiplelor aspecte i probleme abordate de membrii ei.
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Totodat , evideniem inuta tiinific i realismul pragmatic de care dau dovad
personalit ile culturale ale românilor din Ungaria.
Aprilie 1998

Maria Marin

Institutul de Fonetic i Dialectologie
„Al. Rosetti”

Bucure ti, Calea 13 Septembrie nr. 13

[Fonetic i Dialectologie, XVII, 1998, p.267-273.]
Eva Kozma, Emilia Martin

BIBLIOGRAFIE
[Bibliografie, Red. Eva Kozma, Emilia Martin, Giula, 1998, 185 p.]



Printre nout ile editoriale române ti care au v zut lumina tiparului la Editura NOI se

afl un volum deosebit de util, anume o BIBLIOGRAFIE care cuprinde în irarea


tuturor volumelor i a tuturor studiilor ap rute în limba român ( i maghiar ) sub

semn tura autorilor români din Ungaria i în îngrijirea Institutului de Cercet ri al

Românilor din Ungaria. A a cum precizeaz dr. Maria Berényi în introducere:
„Lucrarea de fa e conceput ca o bibliografie general , întrunind aproape toate
lucr rile colaboratorilor Institutului, concretizate în c ri, studii  i articole ap rute în
reviste de specialitate, în periodice cultural-tiinifice din ar i str in tate, pîn la
finele anului 1997.” Cartea începe cu un scurt istoric al activit ii de cercetare a

românilor din Ungaria. De i acest sumar nu ine în mod firesc de caracterul unei

lucr ri bibliografice, pentru autorul neiniiat ofer îns cîteva puncte de referin i

 
informaie. Cu atît mai mult, cu cît acela i capitol cuprinde i în irarea sesiunilor
tiinifice SIMPOZION (pîn acum apte la num r), împreun cu toate titlurile



comunic rilor tiinifice, pe care, de altfel, le g sim i la în irarea titlurilor dup autor.


De fapt, în irarea celor 14 autori cu toate volumele i studiile lor, ap rute în reviste

de specialitate sau pres româneasc i maghiar , înseamn esena lucr rii. Prin


în irarea lor, împreun cu datele bibliografice necesare, oricine se poate orienta i

oricine poate cunoa te toate studiile, scrise mai ales în domeniul cercet rii


etnografice. R sfoind listele titlurilor, mai d m i de cîteva studii de istorie literar i
de istorie cultural a românilor din Ungaria, care oglindesc – în acest fel – domeniile

de cercetare, preocup rile tiinifice ale cercet torilor români din Ungaria.

O ampl anex înm nunchiaz recenziile ap rute la marginea publicaiilor române ti.
i Acestea vin s întregeasc imaginea global a activit ii publicistice, atr gînd

atenia asupra valorii lor în coninut i a variet ii lor în tematic . Iar la acest capitol
trebuie s atragem atenia asupra ecoului însemnat pe care unele din aceste articole
i volume le-au stîrnit în presa din România.

Ca atare, volumul BIBLIOGRAFIE este un rezumat valoros i util pentru cei ce doresc


s cunoasc activitatea tiinific i editorial a românilor din Ungaria. Poate c ar fi

fost util s se l rgeasc lista i cu autorii care nu sînt membrii Institutului. Fiindc ,



bun oar , în irarea volumelor de poezie i proz ale lui Ilie Iv nu , monografia

ampl a regretatului preot vicar dr. Teodor Misar , monografia comparat

Eminescu-Vajda a profesorului Ioan Popon (în ir numai spre exemplificare aceste trei

nume) ar fi îmbog it categoric lista autorilor, dovedind i mai documentat varietatea
sferei de preocupare a tuturor autorilor români din Ungaria.
E.I.
[Foaia româneasc ,17 iulie 1998, p. 5.]
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Din ini iativa Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria
BIBLIOGRAFIE
[Bibliografie, Red. Eva Kozma, Emilia Martin, Giula, 1998, 185 p.]

„Lucrarea de fa e conceput ca o bibliografie general , întrunind lucr rile

colaboratorilor Institutului, concretizate în c ri, studii i articole ap rute în reviste de


specialitate, în periodice cultural- tiinifice din ar i str in tate, pîn la finele anului
1997. Scopul urm rit de aceast Bibliografie este s fac mai bine cunoscut o

etnie care a jucat i joac un rol hot rîtor pe aceste meleaguri.” Iat esenialul


acestei lucr ri, a a cum îl define te dr. Maria Berényi, în prefaa volumului.
Ap rut cu sprijinul Fundaiei Publice „Pentru Minorit  ile Na ionale i Etnice din

Ungaria”, bibliografia întocmit de Eva Kozma i Emilia Martin const , de fapt,

din trei p ri. Primul capitol este consacrat activit ii publicistice desf urat de un
 


m nunchi de autori români ambiio i i con tiincio i, care în cadrul Institutului amintit



mai sus î i desf oar activitatea de colecionare, cercetare i publicare.


Comunic rile tiinifice au fost prezentate apoi de-a lungul anilor în apte sesiuni
tiinifice. Iar cele mai multe studii, realizate în acest fel, au ap rut apoi în publicaia
Simpozion. În jurul acestei publicaii se concentreaz , de fapt, majoritatea

cercet rilor i cele mai multe studii.
Capitolul urm tor – în mod firesc cel mai am nunit, cuprinzînd totalitatea activit ii

editoriale – face în irarea titlurilor dup autori, prezentînd în ordine alfabetic 14

nume de autori. Iar din aceste fi e ample reiese o varietate tematic deosebit de

larg , o preocupare divers în genuri, teme abordate i fel de tratare. De la volumul
de poezie la eseu, de la culegerea de studii la interpretarea unor colecii de

documente, de la monografia ampl la comentariul scurt. Ca atare, cel ce r sfoie te

Bibliografia, prime te o imagine complet asupra tip riturilor în limba român din
Ungaria.
Cel mai amplu capitol este ultimul, care cuprinde recenzii despre publicaiile

colaboratorilor aflai în paginile capitolului anterior. De i cuprinde spicuiri, aprecieri,
rezumate ale titlurilor originale, acest capitol ofer un ajutor considerabil
cercet torilor care doresc s afle mai mult despre autorii români din Ungaria, despre
activitatea lor, despre domeniile lor preferate.
În acest sens, volumul constituie o lucrare de baz pentru cei ce vor s primeasc o
imagine asupra activit ii editoriale a autorilor români din Ungaria.
E. I.
[Lumina 1998, p.34.]

Note de lectur
Bibliografie, Giula, 1998
[Bibliografie, Red. Eva Kozma, Emilia Martin, Giula, 1998, 185 p.]

Sub egida Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria a ap rut lucrarea
documentar Bibliografie, instrument util de lucru pentru cei interesai în cercetarea

unor teme privind istoria, limba, tradiiile i cultura românilor din Ungaria.
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Dup cîte sîntem informai, este prima lucrare de sintez de acest gen publicat ,
ceea ce ne d sperana c , pentru Comunitatea româneasc din Ungaria, va deveni
tradiie.
Din Cuvîntul înainte prezentat de Maria Berényi, directoarea Institutului, se poate

deduce c acest ghid sintetic i bine organizat are drept scop cercetarea în cercuri
mai largi: Dorina noastr este ca acest volum s foloseasc pentru alte cercet ri, s
însemne pentru un num r cît mai mare de cercet tori un cîtig în timp i un ajutor
adev rat. Prin datele, informaiile bogate pe care le consemneaz va fi, sper m, un
instrument de lucru indispensabil pentru oricare cercet tor, pedagog, om de cultur .
(p. 5)
Bibliografia este structurat în trei p ri distincte.
Prima parte Din activitatea cercet torilor români din Ungaria este o scurt
informare a istoricului Institutului cu referire la:

– grupul de iniiativ i constituirea cercului în 1991;


– scopul „s adune forele spirituale i creatoare ale Comunit ii române ti din



Ungaria i s formeze o intelectualitate puternic i con tient .” (p. 7);

– membrii i colaboratorii externi;
– prezentarea celor trei secii (etnografic , lingvistic -literar , istoric );
– temele de cercetare finanate de Institut;

– o trecere în revist a titlurilor lucr rilor tiinifice referitoare la istorie, tradiie, limb
i identitate, prezentate la cele ase simpozioane organizate în perioada 1991–1992,
fie la Gyula, la Chitighaz sau Budapesta.

Partea a doua i cea mai ampl , Bibliografii personale, cuprinde activitatea propriu
zis a cercet torilor, evideniindu-se prin ordine i unitate în prezentare, adic la toi


autorii apare acela i element definitoriu, i anume, o structur clar organizat pe cele
trei segmente:
a. segmentul volume individuale distincte care au v zut lumina tiparului la diferite
edituri prestigioase din Ungaria: Istoria Fundaiei Gojdu, Comp-Press Kft., Budapest,
autor Maria Berényi; Cercet ri asupra graiurilor româneti din Ungaria, C rile
Dun rii, Tankönyvkiadó, Budapest, autor Ana Borbély; Iosif Vulcan i revista Familia,

Officina Kft., Szeged, autor Gheorghe Petru an; Istoria românilor din Ungari de azi,
Rotapress Nyomda, Gyula Elena Csobai, etc.
b. segmentul volume redactate în colectiv de redacie sub forma unor antologii sau
culegeri în: Timpuri, Simpozion, Almanah, Chitighaz, B tania, Annales, Izvorul,
Lumina, Din tradi iile populare ale românilor din Ungaria.
c. segmentul articole, studii, recenzii, cronici, medalioane literare publicate în presa
periodic româneasc din Ungaria (Foaia noastr , Noi, Calendarul Nostru,

Informatorul, Foaia româneasc , Convieuirea) i în cea proprie (Lumina, Izvorul,
Annales, Simpozion).


Se pune întrebarea care este raportul cantitativ i calitativ al acestor intervenii i ce
vizeaz ? Sub raport cantitativ, în acest inventar, primul loc îl ocup articolele
g zduite în presa local (Foaia noastr , NOI).
Sub raport calitativ, contribuii substaniale aduc interveniile cercet torilor în
domeniul istoriei locale (Maria Berényi, Elena Csobai, Gheorghe Sant u), în


probleme de limb (Ana Borbély), de înv  mînt i cultur (Gheorghe Petru an,
Tiberiu Herdean, Mihai Cosma, Lucia Borza, Mihaela Bucin) ori de tradiii (Alexandru
Hoopan, Ana Hoopan, Eva Kozma, Emilia Martin, Stella Nicula).
Este necesar s not m c din num rul relativ mare al lucr rilor cercet torilor prezeni
în Bibliografie, foarte puine titluri de lucr ri apar fie în presa cultur , fie în presa de
specialitate din România. A fost semnalat prezena Mariei Berényi, ca poet, în
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revistele: Steaua nr. 12, 1993, familia nr. 3, 1994, Confederaia European nr. 2–4,
1994, Arca nr. 1, 2, 3, 1993, N dejdea nr. 13–20, 1993, Revista de etnografie i


folclor nr. 3, 4, 1997 i a lui Gheorghe Petru an, ca specialist, în Viaa româneasc

nr. 4, 5 1964, în Analele Societ ii de limba român (Panciova) nr. 3, 4 i în
Societatea de limba român (Zrenjanaia, Iugoslavia) 1972–1973.
Dac ne-am ghida dup singura dat biografic a autorilor prezentei Bibliografii (cea

legat doar de anul na terii) am putea afirma despre cercet torii Institutului c îmbin

echilibrul, prestaia, cuno tinele celor din generaie intelectualit ii mature (anii 60)

cu îndr zneala, spiritul activ i deschis spre modernitate al generaiei tinere (anii 80).
Din punctul de vedere al paletei tematice se observ c studiile individuale insist
mai mult pe realizarea unor monografii cu date exacte, în timp ce în publicaiile din
alte sectoare cuprind lucr ri omagiale, medalioane literare sau cronici de evenimente
culturale.

E de remarcat i faptul c multe din articolele care au ap rut în episoade succesive
în presa româneasc din Ungaria au constituit, pe de o parte, pretextul pentru
volumul individual al unor autori, iar pe de alta a fost un exerciiu critic de difuzare,
preg titor în abordarea studiilor de mare întindere.
Dincolo de a oferi o imagine total asupra referinelor critice, al treilea segment al

Bibliografiei, Anex – cuprinde recenzii selective (în aceea i ordine a prezent rii

cercet torilor prezeni în aceast antologie documentar în p rile întîi i a doua).
Sînt prezente aici recenzii, cronici, articole luate atît din presa românilor din Ungaria
(Din tradi iile românilor din Ungaria, Foaia noastr , Izvorul, Calendarul Nostru,

Informatorul, Noi, Lumina, Barátság, Calendarul românesc, Convieuirea) cît i
observaiile pertinente ale unor personalit i din România.
Au fost bine primite în presa românilor din Ungaria studiile lui Alexandru Hoopan,

Tiberiu Herdean, Lucia Borza, Emilia Martin. Lucrarea tiinific Iosif Vulcan i revista

Familia, autor Gheorghe Petru an, prin referinele critice din Tribuna nr. 13, 17, 27,
35, 36 1997, Literatorul nr. 32 1992, Steaua nr. 7 1992, Familia nr. 19 1993, Minerva

nr. 23 1993, a primit girul intr rii în circuitul naional al literaturii i culturii române.
Referinele critice din Criana Plus nr. 10 1996, Anuarul Institutului de istorie (Cluj
Napoca), 1996 denot valoarea documentar-informativ a lucr rii tiinifice Istoria


Fundaiei Gojdu, autor Maria Berényi. Exist îns i recept ri cu observaii critice i
sugestii asupra unor aspecte discutabile în lucrarea Anei Borbély Cercet ri asupra

graiurilor româneti din Ungaria, îns acestea sînt observaii minore i nu ating
calitatea lucr rii (Victor Iancu, p. 118) ori sînt enumerate f r a diminua valoarea
tiinific a lucr rii (Maria Marin, p. 122).
Pentru fiecare dintre cercet torii avizai în Anex merit luate în considerare
aprecierile care au sesizat partea de originalitate.

Remarc m, de a asemenea, contribuia Eddei Illyés care cu h rnicie, competen i
solidaritate a consemnat aciunile-eveniment ale Institutului.
Fiind în primul rînd un instrument de lucru, ca orice bibliografie las locul unor
sugestii care ar putea s intre în obiectivul Institutului în activit ile de perspectiv :

1. Ar fi fost util o microfi biografic a autorilor, privind:


• locul, anul i data na terii;

• preg tirea tiinific ;
• profesia;
• funcia;
• domeniul de cercetare;
• responsabilitatea în cadrul programului Institutului.
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2. Lipse te un scurt sumar al proiectelor pe care le are în vedere Institutul în
perspectiv (teme de cercetare, publicaii, studii).
3. Institutul merit s l rgeasc sfera de cuprindere a bibliografiei la nivelul întregii



intelectualit ii române ti active i creatoare din Ungaria i s nu se rezume doar la
membrii Institutului, inînd cont c este singura instituie reprezentativ de acest gen
din Ungaria pentru Comunitatea româneasc .
4. Înscrierea Bibliografiei într-un circuit mai larg care s -i permit accesul la Filialele
Academiei Române, la bibliotecile universitare, la institutele de cercetare de


specialitate de la Cluj, Bucure ti, Ia i pentru a putea provoca un dialog intelectual util
i, de ce nu, un sprijin substanial în creterea calit ii muncii de cercetare.
[Convieuirea, 1998, nr. 4. – 1999, nr. 1, p.125-127.]

Elena Munteanu

Valoroas colecie – printre coperte aurii
[Elena Csobai – Emilia Martin, Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române – A Magyarországi
Román Ortodox Egyház kincsei, Giula, 1999, 123 p.]



De cîiva ani am a teptat s vad lumina tiparului cartea menit s prezinte valorile
materiale aflate în patrimoniul bisericilor ortodoxe române din Ungaria. Dup ce, cu

mai bine de un deceniu în urm a început colecionarea, înregistrarea i

inventarierea vestigiilor Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, Elena Csobai i Emilia
Martin, cele dou specialiste au visat un album reprezentativ, menit s ilustreze


bog ia acestora. Luni în ir a durat munca de sistematizare a icoanelor i potirelor, a

prapurilor i a c rilor de rug ciune. În depozitele pr fuite ale Vicariatului, doamnele

au lucrat neobosit, clasificînd, înregistrînd, trimiînd la restaurare sau efectuînd i
singure cele mai importante lucr ri din domeniul muzeologiei. i tocmai lucrînd zi de

zi cu aceste obiecte valoroase, s-au convins cît de important este salvarea acestora i
cît de util ar fi prezentarea celor mai valoroase vestigii în paginile unei c ri


reprezentative. Ideea s-a dovedit i mai important , devreme ce s-a pus i problema
salv rii – pentru posteritate – unor obiecte care nu mai puteau fi expuse.

De fapt, o prim încercare de a atrage atenia asupra valorilor biserice ti ortodoxe a
primit expresie printr-o memorabil expoziie de la începutul anilor nou zeci (1994).
Succesul expoziiei a înt rit convingerea c avem neap rat nevoie de a rezumare
sistematic a valorilor sub form de carte. De atunci s-a lucrat neîntrerupt la


selectarea materialului, la redactare i traducere i, nu în ultimul rînd, la agonisirea
banilor, fiindc a fost cert: editarea unei asemenea c ri necesit fonduri
considerabile.
În fine, iat , spre marea noastr bucurie, cartea a v zut lumina tiparului, mulumit în
primul rînd – repet – celor dou cercet toare, cu sprijinul financiar asigurat de
Ministerul Culturii  i Înv  mîntului Public, Autoguvernarea pe ar a Românilor din
Ungaria, Episcopia Ortodox Român din Ungaria, Institutul de Cercet ri al
Românilor din Ungaria i Fundaia „Pentru Minorit ile Na ionale i Etnice din
Ungaria”.
Cartea reprezentativ , cu coperte auriu-bizantine, cuprinde un scurt istoric al
românilor din Ungaria, dup care urmeaz pe rînd, fotografiile tuturor bisericilor

ortodoxe române din Ungaria. Descrierea i ilustrarea vestigiilor urmeaz apoi dup
categoriile obiecte de cult bisericesc, icoane, textile bisericeti, c ri vechi bisericeti
i documente.
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În acest fel, E. Csobai i E. Martin au f cut o prezentare atotcuprinz toare a valorilor


care se afl în posesia Bisericii i care, în acest fel, pot fi cunoscute, apreciate i
admirate de oricine.

E recomandabil ca aceast carte s ajung în casa tuturor românilor din Ungaria – i
nu numai.
E. I.
[Foaia româneasc , 9 aprilie 1999, p. 6.]

Românii î i recupereaz valorile
„Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria"
[Elena Csobai, Emilia Martin, Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria – A
Magyarországi Román Ortodox Egyház kincsei, Giula, 1999, 123 p.]

O carte ce atest spiritualitatea româneasc în Ungaria
Cartea „Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria" este semnat de Elena



Csobai i Emilia Martin i a fost editat cu sprijinul Ministerului Culturii i
Înv  mântului Public, Autoguvernarea pe ar a Românilor din Ungaria, Episcopia

Ortodox din Ungaria i Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria. De o

deosebit calitate grafic , volumul celor dou autoare are i o deosebit valoare
documentar . Episcopia ortodox român din Jula este cl direa unde este

ad postit Colecia Bisericii Ortodoxe Române, constând în piese de cult i
documente. Piesele de cult sunt împ rite în patru categorii: 1. Obiecte de cult


folosite în viaa religioas , 2. Icoane pe sticl , lemn i pânz , 3. C ri vechi de cult i

4. Textile biserice ti. Cartea prezint mai întâi atest rile documentare ce
demonstreaz prezena românilor pe teritoriul Ungariei actuale înc din secolul XIII,

analizând apoi organizaiile care au avut cele mai importante roluri în continuarea i

p strarea tradiiilor române ti.

Rolul primordial al Bisericii românilor din Ungaria


Evident, rolul Bisericii Ortodoxe a fost esenial, dar au existat i alte asociaii, unele

finanate tot de Biseric , a a cum s-a întâmplat cu „Corul vocal greco-oriental", sau
prin mecenat civil, cum a fost cazul lui Emanoil Gojdu.



Din p cate, de i cartea reprezint un mare câ tig din punct de vedere istoric i
documentar, influenele suferite de arta ortodox o fac greu recognoscibil . Pentru
cineva cât de cât familiarizat cu stilul caracteristic artei ortodoxe, fie ea de origine
greac sau slav , este greu de crezut c obiectele coleciei sunt ortodoxe. Practic, în


afar de obiectele de cult i icoanele pe sticl , care sunt puine, arhitectura i pictura
bisericilor ortodoxe din Ungaria sunt foarte afectate de diverse influene occidentale.
Una dintre cele mai vizibile este influena picturii italiene de factur sienez , aflat , la
rândul ei, sub influena bizantinismului de secol XIII, iar cealalt influen major este
dat tot de barocul italian. Tot ceea ce înseamn stilizare, bidimensionalitate, culorile

a ternute în tenta plat , hieratismul figurilor toate acestea au disp rut, f când loc
unei trat ri mai apropiate de canoanele occidentale.

Icoane din Ardeal
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Una dintre cele mai preioase piese ale coleciei de icoane este cea provenind din

Bichi , datat secolul XVIII, tocmai prin faptul c respect cel mai îndeaproape
canoanele artei bizantine. Icoanele pe sticl din colecie au fost executate în comuna

Nicula, localitate aflat între Gherla i Dej, cel mai important centru de icoane pe

sticl din Transilvania. A a se explic de ce stilul acestor icoane este mult mai puin
afectat de stilistica occidental , nelipsind îns nici aici. Volumul autoarelor Csobai


Elena i Martin Emilia red publicului imaginea unei comunit i române ti aflate, în


chip firesc, sub presiunea mediului inconjur tor, reu ind, cu toate acestea, s -s

p streze tradiiile i credina.

Bianca Stupu
[Cotidianul, 1999, 19-25 iulie]

Csobai Elena és Martin Emilia Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române –
A Magyarországi Román Ortodox Egyház kincsei
[Elena Csobai – Emilia Martin, Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria - A
Magyarországi Román Ortodox Egyház kincsei, Giula, 1999, 123 p.]

Szinte a napokban, 1999 tavaszán jelent meg Csobai Elena és Martin Emília
Vestigiile Bisricii Ortodoxe Române – A Magyarországi Román Ortodox Egyház
kincsei cím könyve a M vel dési és Közoktatási Minisztérium, a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzata, a Magyarországi Román Ortodox Püspökség, a
Magyarországi Románok Kutatóintézete és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány támogatásával, Gyulán. A kiadást el segít
széleskör  támogatottság is jelzi a kétnyelv  kötet mvel dés- és mvészettörténeti
fontosságát. A téma lehet ségeire, a szakterület gazdag emlékanyagára már a
„Magyarországi románok mvészeti és történeti értékei” cím id szaki kiállítás
felhívta a figyelmet, amelyre ugyancsak Gyulán került sor 1994-ben – ugyancsak e
könyv szerz inek a rendezésében. A Magyarországi Román Ortodox Egyház
Gy jteménye azonban azóta is évr l évre gyarapodott a használatból kivont
tárgyakkal. Tekintettel a b séges forrásirodalomra, szerz k a magyarországi
románok történetének pusztán vázlatos háttere elé helyezik a saját kutatásaik
reflektorfényébe állított és funkciójuk szerint csoportosított szakrális tárgyakat
(keresztek, kelyhek, tömjénez k, litierek), ikonosztázok stb.), egyházi textíliákat
(miseruhák, lobogók, terít k), valamint a szertartáskönyveket s más, apróbb, de
mvészeti jelleggel is bíró dokumentumokat. A bemutatás módjával, sorrendjével
egyben vallástörténeti betekintést is nyújtanak az ortodoxia liturgiájába. Szerz k – a
történész Csobai Elena és a néprajzos Martin Emília – évtizedek óta publikálnak
különböz mfajú közleményeket a magyarországi románság múltjából, ez a
szakmailag oly összetett tárgykör vetette fel el ször a közös munka lehet ségét,
illetve szükségességét. Könyvük kétségtelenül hézagpótló adalék a magyarországi
egyházmvészet összképéhez. Kutató és feldolgozó tevékenységük eredménye
ugyanakkor a b séges és jó min ség  képanyag révén – amelynek a költségvonzata
hosszú ideig késleltette a megjelenést – nem csupán a szakma, hanem a már
említett egyház és mvel déstörténeti vonatkozások, különösségek folytán
széleskör  olvasói rétegek érdekl désére is számot tarthat. Az ezredvégi illetve az új
évezred eleji évfordulók tükrében pedig annak a keresztény Magyarországnak a
szellemi térképét gyarapítja (els sorban a külföldiek számára), amelynek egyik
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szélén (Esztergom), a nyugati, a másik szélén pedig (Gyula) a keleti egyház
múzeumi gy jteménye tanúsítja európai beilleszkedésünk gyökereinek a mélységét.

Banner Zoltán
(Múzeumi Hírlevél, XX. évfolyam 7–8 szám, 1999. július-augusztus)

EVENIMENT EDITORIAL
[Elena Csobai – Emilia Martin, Vestigiile Bisericii Ortodoxe din Ungaria – A
Magyarországi Román Ortodox Egyház kincsei, Giula, 1999, 123 p].



Recent a ap rut la Giula o carte esenial pentru cunoa terea românilor din Ungaria:
Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria.

La apariia ei i-au dat concursul financiar mai multe foruri: Ministerul Culturii  i
Înv  mîntului Public, Autoguvernarea pe ar a Românilor din Ungaria, Episcopia

Ortodox Român din Ungaria, Institutul de Cercet ri al Românilor din Ungaria i
Fundaia „Pentru Minorit ile Na ionale i Etnice din Ungaria”.

Decisiv a fost îns str dania i munca de cîiva ani a celor dou muzeografe de la



Muzeele Munkácsy i Erkel din judeul Bichi , Csobai Elena i Martin Emilia,

autoarele c rii, românce prin na tere.
În felul acesta prin eforturi cumulate, valorile bisericilor ortodoxe române din Ungaria
au fost f cute pentru prima oar publice.


Evenimentul editorial a fost a teptat atît de românimea din Ungaria cît i de românii
din ar .
Prezena în Ungaria a acestui tezaur de art bizantin (obiecte de cult, icoane, c ri),
realizat în veacurile trecute în atelierele din ara Româneasc , Moldova sau

Transilvania se datoreaz dorinei comunit ilor române ti de odinioar de a tr i în
tradiia ortodox a neamului.
Din acest punct de vedere, colecia de obiecte de art ale bisericilor ortodoxe române

din Ungaria, p strat cu sfinenie pîn azi, reprezint o m rturie a unit ii spirituale i
culturale care a existat întotdeauna între aceste comunit i care au tr it în punctele

vestice extreme ale spaiului locuit de români i marea majoritate din provinciile
istorice.
Fiindc Vasile Lupul, domnul Moldovei, cînd anuna tip rirea unei C ri de înv  tur

în limba român , „românilor de pretutindeni” se adresa i acestor comunit i care un


veac mai tîrziu aveau s descopere i s citeasc Cazania i s o in la mare cinste,
cum s-a întîmplat în S cal.
Revenind îns la carte, ap rut bilingv, pe hîrtie velin , în condiii grafice excelente,

cu numeroase reproduceri color, scris într-un limbaj elevat i utilizînd o metodologie
tiinific , meritul le revine autoarelor care redacteaz textul i opereaz selecia
pieselor care au fost incluse.
Textul este organizat pe capitole: o scurt istorie a românilor din Ungaria, ilustrat cu



imagini exterioare i interioare ale tuturor l ca urilor ortodoxe române ti de cult, o
scurt istorie a Coleciei Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria urmat de
prezentarea propriu-zis a celor mai valoroase piese.

Acestea sînt grupate în 4 categorii: obiecte de cult, icoane, c ri i textile, fiecare
categorie fiind prezentat aparte, pe tipuri de piese.
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Astfel, obiectele de cult sînt clasificate în cruci, potire, c delnie, litiere, la fiecare tip

de obiect autoarele oferind explicaiile necesare referitoare la simbolul i utilizarea lor
în biseric .
Dintre obiectele de cult prezentate, de o importan deosebit pentru arta veche
româneasc este potirul din argint aurit, executat în stil brâncovenesc în anul 1742


de me terul timi orean Ioan Slato, care a aparinut bisericii din Cenadul Unguresc.

Capitolul urm tor, destinat icoanelor, respect acela i sistem de clasificare, de data
aceasta în funcie de suportul utilizat de iconari: lemn, sticl , pînz .

Autoarele au reprodus cele 12 praznicare ale bisericii din Bichi , datate 1773,
executate de pictorul ar dean din secolul al XVIII-lea tefan Tenechi (?-1798), dou


icoane împ r te ti, produse de me teri anonimi din Munii Apuseni, icoane pe sticl

de Necula i cîteva icoane pe pînz , toate extrem de valoroase.

În continuare urmeaz o prezentare a valorilor bibliofile, dintre care nu lipse te deja


menionata Cazanie (Ia i, 1643), a coleciei de piese textile i a cîtorva documente,
preioase pentru istoria acestor comunit i.

Ultima parte a volumului cuprinde rezumate în limba german i englez , o

bibliografie general i note.
Nimic nu este uitat încît un ne iniiat citind cartea se iniiaz în arta veche
româneasc , un specialist este tentat s înceap febrile analogii cu piese similare din

alte colecii din România, iar un str in, citind rezumatul i urm rind frumoasele


imagini ia contact cu istoria acestei comunit i române ti din Ungaria i cu
tulbur toarea frumusee a tezaurului ei cultural.

Ce altceva î i mai poate dori un autor, dup ce a scris cartea?

Elena Rodica Colta
[Lumina 1999, p.46-47.]

IZVORUL
[Izvorul, PublicaŃie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria,
Red. Emilia Martin]

O revist frumoas , dar trist , ne parvine din partea Institutului de Cercet ri al


Românilor din Ungaria. Frumoas prin inuta grafic i valoarea tiinific a articolelor
ce alc tuiesc sumarul, trist prin sentina implacabil ce se degaj din toate
cercet rile întreprinde de autorii acestor articole: comunitatea românilor din Ungaria
(limita maxim vestic a românit ii actuale) se afl , îndeosebi în ultima jum tate de
secol, într-un proces accelerat de disoluie, prin pierderea identit ii etnice.
Un interesant „studiu de caz” ne propune muzeografa Elena Rodica Colta din Arad în

cercetarea „Românii din Bedeu – istorie oficial i tradiie oral ”. Acest mic sat de la
marginea Cîmpiei Maghiare, considerat, pe baza unor izvoare orale, ca existînd înc
de pe vremea regelui Árpád, dar atestat oficial în documente abia din anul 1552, este
menionat în Lexiconum Universorum ca „sat românesc cu parohie de rit neunit”, în
care se vorbea „limba valah ”. i chiar dac în 1779 populaia satului trece integral la



religia greco-catolic , „limba utilizat în coal i în biseric era... la sfîr itul veacului
al XVIII-lea limba român ”. (p. 5)
Un Dic ionar geografic din 1851 prezenta Bedeul ca „sat maghiar” cu 860 de locuitori,

din care 10 catolici i 850 de români de rit vechi.
Secolul XX este îns dramatic pentru comunit ile etnice minoritare din Ungaria. O
lege datînd din 1920 instituie limba maghiar ca limb oficial . Indiferent de etnie.
Mai mult, o alt lege, din 1940, stabilea c serviciul religios devenea obligatoriu în


limba maghiar indiferent de etnie i confesiune. Chiar i slujbele de înmormîntare se
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ineau în ungurete. Este, deci de al sine îneles c i numele de cruci din actualul
cimitir ortodox sînt scrise cu grafie maghiar . Drept urmare, ast zi fosta majoritate
(româneasc ) compact este redus la cîteva grupuri disperate, astfel încît „ciuda


tablei bilingve de la intrarea în localitate, care indic , pentru cine cunoa te limba, i o
populaie româneasc , str zile au denumiri maghiare..., locuitorii au nume maghiare,
iar slujbe în biserica greco-catolic este rostit în limba maghiar , totul indicînd un
sat integral maghiar”. (p. 3)



Totu i, în tradiia oral a comunit ii române ti din Bedeu, ca i în istoria particular a
grupului – alta decît cea acreditat de oficialit ile maghiare – imaginarea asupra

lumii i despre sine a tot mai b trînului român din Bedeu, a c rui memorie
înmagazineaz o experien ancestral , „este una etnocentric , în casa, curtea,

vecin tatea, satul i hotarul sînt giobate ca spaiu implicat, coparticipat în derularea


timpului. Un timp care curge neîntrerupt, în care na terea, viaa i moartea oamenilor


se deruleaz la nesfîr it. Totul într-un spaiu intim, vatra satului, supus i ea
timpului, asemeni oamenilor”. (p.7)



Ace ti buni români î i spun (altfel decît figureaz în acte) între ei pe nume a a cum

au deprins din vechime i din neam, adic Iuliana a V s lii, Iani a Chind ului ori



Catia Todera ului; uliele, biserica i cimitirul au denumiri române ti, iar la ceas de

tain se aud povestiri optite despre istoria „s tuului lor”, despre vremurile de

demult, în care aveau înv  tor român i preot care inea slujbele sfinte în limba

str mo ilor.

A a cum apreciaz autoarea studiului, încercînd s salveze ce se mai poate salva,


ace ti b trîni se refugiaz fatalmente în trecut, iar tinerii sînt tot mai puin dispu i s i asume condiia ingrat de „minoritari”.

 
Perspectiva nu ne îndrept e te s fim optimi ti, a a încît subscriem, f r nici o
bucurie, la concluzia cercet toarei: „Iar cînd vocea satului românesc se va stinge, vor


r mîne în circulaie doar datele oficiale, puine i contradictorii, i prea puin

conving toare, în ceea ce prive te trecutul românesc al satului...” (p. 13)

Spaiul limitat al acestor însemn ri nu ne permite s insist m i asupra altui studiu,

amplu, temeinic documentat i bine scris de Stella Nikula: Obiceiuri  i credine legate
de s rb torile calendaristice al românilor din Ungaria.

Demne de interes sînt i articolele semnate de Mihaela Bucin – Nov cetii, eroii

balcanici în epica popular a românilor din Ungaria – i Lucia Borza – Sp latul la
Chitighaz.

În sfîr it, Emilia Martin ne face o „cronic ” privind Cercet ri în cadrul taberelor

etnografice iniiate de c tre Uniunea Românilor din Ungaria i Muzeul Judeean

Békés, în perioada 1976–1999 în 18 localit i „în care exist comunit i române ti

viabile cu con tiin de naionalitate mai puternic , au unde tr iesc români în num r
mai mare...” (p. 65) În primii ani, cercet rile au fost sprijinite de elevii liceului
românesc, de cîiva studeni de la catedra român a Institutului Pedagogic din



Szeged, precum i de cîiva inimo i speciali ti din România: Ioan Godea, Emilia
Martin, Elena Colta etc. În ultimii ani s-a renunat la participarea în tabere a elevilor
liceului românesc: „Se pare c membrii acestei generaii, care nu au experiene


personale i leg turi emoionale, s-au îndep rtat în a a m sur de valorile culturii

populare ( i naionale n.n.), încît nu se mai poate conta pe participarea lor”. (p. 61)

A a încît ni se pare semnificativ faptul c ultima pagin a revistei reproduce dou


imagini zguduitoare i emblematice: înecate în b l rii, stinghere i aplecate spre
uitare, dou cruci de lemn, gata s se risipeasc , în cimitirul ortodox al românilor din
Otlaca Pusta...
dr. Stelian Cârstean
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[Buletin Informativ, nr.2. (93)/2000, p.34-36.]

O sut de ani de istorie româneasc la Budapesta
O carte despre urmele culturale ale românilor în capitala Ungariei
[Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea,
Giula, 2000, 318 p.]

Istoria cultural e un domeniu de mult vreme desconsiderat la noi, aproape o



Cenu reas a studiilor umaniste, socotit învechit i lipsit pân i de interesul
strict documentar pe care-l identificau pân mai ieri autorii de sinteze. Dar cum toat

lumea se dore te autor de asemenea sinteze „pure”, istorice sau istorico-literare,


genul hibrid al istoriei culturale, „impur”, mig los i în acela i timp paradoxal, gen


„u or”, „neserios”, mai treze te doar interesul intelectualilor români din jurul granielor
actuale ale României. Aici doar se mai public monografii ale unor localit i

române ti, ale unor instituii culturale sau spirituale, ori studii despre viaa cultural a

românilor, înelegând prin aceasta din urm atât literatura, arta, cât i datele despre

înv  mântul în limba român , despre asociaiile culturale (chiar i cele aparent mai
derizorii, cum ar fi corurile, fanfarele sau fondurile pentru constituirea unei societ i de
teatru).
Pentru românii aflai ast zi între graniele statelor învecinate, astfel de studii
reprezint îns o preocupare de c petenie, pe de o parte pentru c acestea descriu
fapte de via cultural româneasc trecut , dovezi ale prezenei active ale

 
comunit ii române ti b tina e, iar pe de alt parte, pentru c restituie în acel
amalgam – deseori confuz – de date o tradiie de la care românii din jurul granielor,

ceva mai puin receptivi la nou, se revendic i azi. Pentru noi cei din ar , care nu
beneficiem de suficiente informaii despre trecutul cultural al conaionalilor din jurul


frontierelor i care avem nevoie tocmai de cercet rile întreprinse de ace tia, astfel de

studii sunt, în ciuda desuetitudinii lor, capitale pentru cunoa terea comunit ilor


respective i a modului în care î i îneleg acestea rostul actual.
O funda ie i cinci premieri



O asemenea cercetare prea puin atr g toare i care mizeaz pe un fragmentarism

deseori dezarmant (dar care nu invit totu i la o lectur pe s rite) este „Cultur
româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea” (Giula, 2000, 318 p.) a directoarei
Institutului de Cercet tori al Românilor din capitala Ungariei, Maria Berényi. Modestia
autoarei, v dit din titlul c ruia i-a refuzat sigurana articolului hot rât, e într-un fel
justificat tocmai de acest fragmentarism, c ci volumul e mai degrab o succesiune
de tablouri autonome decât o naraiune legat . Îi vedem perindându-se pe aromânii din
Pesta, apoi pe cenzorii Tipografiei Universit ii din Buda (nimeni alii decât membrii

colii Ardelene), pe autorul de calendare române ti Zaharia Carcalechi, iar apoi o

lung serie de studeni români (de la Eftimie Murgu la Traian Vuia i de la Onisifor
Ghibu la Ion Agârbiceanu). Numai în perioada 1867–1918 au frecventat cursurile
universit ii budapestane 2.626 de studeni români (dintre care mai mult de jum tate

au urmat dreptul), iar cinci dintre absolvenii de aici au ajuns prim-mini tri ai

României (Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, Octavian Goga, Miron Cristea i
Petru Groza). Dintre profesorii români din Budapesta, cel mai cunoscut române

Victor Babe , c ruia i-a fost creat aici o catedr proprie atunci când avea numai 30

de ani, dar pe care savantul a p r sit-o pentru a preda la Bucure ti.
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Muli dintre studenii români de aici au beneficiat de stipendiile Comitetului (apoi
Fundaiei) întemeiate de Emanuil Gojdu (c ruia Maria Berényi i-a dedicat, de
asemenea, un exhaustiv volum în urm cu trei ani, volum de care România avea nevoie ca
de aer, date fiind revendic rile legate de patrimoniul Fundaiei Gojdu). Lista acestora
este doar o parte din largile anexe (jum tate din carte), care constituie documentele,
majoritatea pentru prima oar publicate, de care nu se va putea dispensa nici un
viitor cercet tor al trecutului românilor din Ungaria. La „Cultur româneasc ...”, Maria
Berényi a lucrat 5 ani. Urm torului volum, consacrat studierii coloniilor macedoromâne din Ungaria, îi va dedica ali 3–4 ani.

Drago Moraru
[Cronica Român , 28 februarie 2001, p.9.]

ANNALES 2000
varietate i erudi ie
[ANNALES 2000, Red. Emilia Martin, Giula, 2001, 322 p.]



Acum cîteva zile a ie it de sub tipar ANNALES 2000, cel mai nou volum de studii al
Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria. Culegerea a ap rut cu sprijinul

Fundaiei Publice „Pentru Minorit ile Naionale i Etnice din Ungaria”, cuprinzînd
nou studii din domeniul istoriei, lingvisticii, etnografiei, literaturii. Dac lu m pe rînd
autorii acestor scrieri, nu r mîne nici o îndoial asupra autenticit ii, a nivelului de

abordare i selectare a temelor.
Studiile cu caracter istoric dovedesc c înc mai sînt multe de spus cu privire la


trecutul românilor din Ungaria, la sistemul colar, la fondarea i dezvoltarea
localit ilor (Maria Berényi, Florica Sant u, Elena Csobai). i celelalte scrieri pot


conta pe interes din partea cititorilor. Negre it, capitolul etnografie i folclor este „cel
mai tare” (Mihaela Bucin, Stela Nicula, Emilia Martin Nagy) cu cele trei studii

atractive, temeinic documentate, bine exemplificate. În acest sens a evidenia
bog ia exemplelor din sfera meteorologiei populare. În ampla scriere, Stela Nicula

explic importana elementelor i semnelor naturale în determinarea vremii, cînd

fiecare fenomen meteorologic este prevestit de un ir întreg de semne. Dar studiul


face i comparaii cu alte zone etnografice, descrie am nunit practici magice i
obiceiuri, cum ar fi descrierea paparudelor.

Prin evidenierea de mai sus nu tirbim cu nimic importana studiului lingvistic al Anei
Borbély, rezumatului doct al profesorului Cornel Munteanu despre literatura românilor

din Ungaria i analiza literar-sociologic a romanelor lui Liviu Rebreanu din studiul
întocmit de Livia Veronica Petruan.
Dincolo de meritele incontestabile ale volumului, fie-mi permis o observaie. Fiind

vorba despre o culegere bilingv , n-ar fi fost r u ca studiile scrise ungure te s fie

publicate integral i în traducere româneasc (nu doar un sumar în lima englez ).
C ci, sînt convins , tematica abordat în limba maghiar este atr g toare,

interesant i pentru cercet torii români.
E. Illyés
[Foaia româneasc , 31 august 2001, p. 3]

Maria Berényi: Cultur româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea
[Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea,
Giula, 2000, 318 p.]
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În viaa cultural a unei minorit i trecutul istoric î i are importana din mai multe

aspecte. Cunoa terea evenimentelor, personalit ilor, locurilor istorice sînt bazele

identit ii unei comunit i i totodat ale individului.

Cercetarea i documentarea trecutului e dovada existenei a unei spiritualit i
socio-culturale.




F r adev rate i obiective cuno tine istorice, culturale i sociale con tientul


spiritual i moral al unei populaii minoritar – cum este i a românilor din Ungaria –


î i va pierde consistena stabil i va deveni numai o amintire, undeva departe, în

subcon tientul individual.
Toate îns ar r mînea în fundul sertarelor ascunse, nedescoperite dac nu ar exista
personalit ile fanatice cu vatesul cercet torului.
Doamna Dr. Maria Berényi cu publicaia sa a dat în mîna minorit ii române din


Ungaria o nou piatr scump descoperit cu munca tiinific care o cunoa tem
bine.
Publicaia „CULTURA ROMÂNEASC LA BUDAPESTA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA”


e o vast oper . Cititorul î i va îmbog i cuno tinele despre o via pîn acuma nu

prea cunoscut . Cei care au urm rit îns munca i viaa de cercetare a doamnei dr.


Berényi tie c apariia acestei opere nu a fost f r antecedente tiinifice. Am audiat
i am citit cîteva p ri din opera cercet toarei (Simpozion, Lumina, Foaia
Româneasc , Izvorul etc.).

Opera const în dou p ri continue cu un mare num r de date. Un text tiinific nu e


u or de urm rit, dar meritul autoarei este c aceste date i citate din diferite
documente sînt bine încadrate în textul autentic.

Cititorul, dac va lua în mîn aceast comoar intelectual î i va da seama c nu


numai coninutul dar i cartea ca obiect e bine preg tit . Culoarea i fotografia bine


compus de D-na Aurelia Neme sugereaz o lume tainic i totodat nostalgic .
Parc ai lua în mîn o fotografie a str bunicilor îng lbenii de secolele trecute.
Coperta e o invitaie, printr-o mic fereastr îi arat ceva cititorului din lumea pierdut
in secole.

Structura operei cuprinde mai toate secvenele culturale ale românilor din Buda i

Pesta. Bog ia evenimentelor, marele num r al personalit ilor, nivelul vieii, scopul i
simul caritativ sînt dovezi de urm rit în viaa civil din secolul XIX-lea.
I.





În prima parte a c rii cititorul î i va da seama de cele ase capitole cu teme diferite,

din care totu i reiese foarte bine interferena cultural mitteleuropean .
Autoarea în primul capitol (Colonia Macedoromân din Pesta – Focar de
Cultur Româneasc ) ne introduce într-o parte – interesant a istoriei
macedoromânilor stabilii la Pesta.
Poate c pîn acum nici nu ne-am dat seama de multe momente istorico-culturale,
arhitecturale din trecutul Budapestei.
Macedoromânii – putem spune cu sinceritate – au avut mare rol nu numai în


desf urarea vieii culturale române dar i a celei maghiare din capital .

Acest capitol numai cu mîndree i totodat cu stim se poate citi.
Cu mîndree v zînd ce mare merit au avut o familie Mocioni, Sina, un Emanuil
Gojdu, Andrei Saguna etc., în viaa cultural româno-maghiar . Stima e a unei


populaii care în viscolul istoriei i-a p strat identitatea, religia i care a încercat – cu
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succes – s -i desf oare viaa cultural . Ne-au l sat mult de înv at nou , românilor
de pe aceste meleaguri ale Ungariei.

Buda i Pesta fiind centre culturale au avut mare importan în istoria tip ritului de
c ri fundamentale în viaa cultural român . Capitolul „Carte i cultur
româneasc la Tipografia Universit ii din Buda” ne conduce nu numai în istoria


c rii dar i în timpul de tept rii naionale a românilor din Ardeal.



Pentru un român colit în coal a a-zis româneasc sînt bine cunoscu i marii
corifei a colii Ardelene. Munca lui Samuil Micu Clain, Gheorghe incai, Petru
Maior.
Epoca luminilor într-adev r a adus prima scînteie a gîndirii naionale române.
Importana acestui atelier intelectual din Buda pentru istoria, politica, cultura român
nu se poate m sura. Munca din tipografie aduce un nou mod de a gîndi. Spiritul
român reiese din toate publica iile editate. Opera lingvistic „Elementa linguae
daco-romane sive valachicae (1780)” a lui Samuil Micu depune bazele unei

ideologii bine cunoscute în istoria român i care pîn azi este un punct sensibil al
convieuirii româno-maghiare: este vorba despre teoria continuit ii daco-romane. Nu
are rol mai mic în istoria filologiei române primul dicionar explicativ i etimologic al
limbii române a a numitul „Lexiconul de la Buda”. Aceast oper vast are mare


importan i prestigiu privind cercetarea lingvistic i istoric .


Stimatul cititor î i va da seama c autoarea Dr. Berényi am nunit i cu mare atenie

se ocup i cu autorii minori care pe lîng corifei colii Ardelene sînt purt torii f cliei

culturii i luptei naionale din secolului al XIX-lea.



 
E bine s cite ti c între ace ti autori sînt ni te personalit i din ora ele i satele

locuite i azi de români din Ungaria, ca de exemplu: Moise Nicoar , Moise Bota,

Gheorghe Pomu (Giula). Autorul recenziei nu vrea s în ire numeroasele date,

nume, titluri de publicaii în leg tur cu Tipografia din Buda. Totu i trebuie s


sintetiz m c acest atelier tiinific se poate în ira între cele mai importante – dac
nu cel mai important – focare culturale române din prima parte a secolului al XIX-lea.

Natural c un centru cultural i social nu poate funciona f r oameni bine preg tii,



 
specializai i culi. Buda i Pesta au avut mare rol i în preg tirea i colarizarea
românilor din Ungaria istoric .
Universitatea din Budapesta – vezi capitolul Românii i înv mîntul superior

din Budapesta – pentru studenii români a fost i posibilitatea de autoorganizare

naional . Diferitele catedre universare au dat loc nu numai studenilor dar i
profesorilor români, printre care erau unii întemeietori de catedr sau primii profesori
de specialitate. Merit s -i amintim – sperînd c va atrage aten ia stimatului cititor
– Constantin Pomu (psihopatalogie), Dimitrie Nedelcu (stomatologie), Victor
Babe (bacteriologie), Alexandru Roman (limba român ). Marele num r de

studeni – între 1867–1918 un total de 2.626 de studeni români – dovede te c

aceast instituie era nu numai preferat dar i important pentru tineretul român din


Ardeal. Calitatea educaiei universitare dovede te forte bine c cinci dintre fo tii

studeni au ajuns prim-mini trii ai României moderne. Merit s -i amintim: Iuliu
Maniu, Alexandru Vaida-Voievod, Octavian Goga, Ilie Cristea, Petru Groza.

În acest capitol d-na autoare Berényi cu mare punctualitate în ire diferite nume –


între care sînt i foarte cunoscute –,date i cu mare gest, numele localit ilor din
Ungaria de azi, de unde erau originari studenii.


Dup epoca luminilor i a revoluiei franceze în Europa începe o mi care grandioas
a naiunilor încadrate în marile imperii mai ales în Imperiul Habsburgic. Aceste

 
mi c ri politico-socio-culturale au ca scop ridicarea i de teptarea naiunii din visul

de o mie de ani. În Ungaria epoca reformei înseamn i pentru românii din Ardeal o
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dezvoltare a burghezimei i cu aceasta înflorirea numeroaselor asocieri.

Evenimentele din 1848/49 îns au împiedicat evoluia i numai dup zece ani a
început un nou curent al asociaiilor. Poate cea mai important asociaie civil a fost
Societatea „Petru Maior” din Budapesta. Societatea a fost inaugurat – neoficial –
la 20 februarie 1862, avea o larg activitate de la literatur , publicistic -naional ,
politic .

Între fondatorii i membrii societ ii se aflau Iosif Vulcan, Ion Slavici, Banca Albina
etc.

Cititorul î i va da seama c aceast asociaie are o importan extraordinar în viaa


românilor din Ungaria i Transilvania între anii 1862 i 1918.
Organizaia civil a adunat intelectualitatea român in cadrul ei. În cadrul societ ii

s-a desf urat o activitate rodnic de aproape 60 de ani. Autoarea în concluzia sa

spune c „...activitatea studenimii i-a pus amprenta asupra culturii române din


monarhie i a primit un loc de frunte în istoria societ ilor studene ti.”
Pe lîng bogat via literar la Budapesta în a doua jum tate a secolului XIX-lea a




ie it la suprafa cerina pentru teatru român i s-a desf urat o nou mi care
socio-cultural pentru înflorirea vieii teatrale române din Ungaria. Intelectualitatea
român din Budapesta s-a organizat în societate civil pentru a- i îndeplini
scopul. În anul 1870 s-a înfiin at „Societatea pentru crearea unui fond de teatru
român în Ardeal” – capitolul V– aprobat în 1871. În aceast a societate îi g sim din

nou pe reprezentanii binecunoscui din viaa social a Budapestei i a românilor din
Ungaria ca i Iosif Vulcan, Alexandru Mocioni, Iosif Hodo etc. Cititorul în acest

capitol va afla c nu numai la Budapesta este o via teatral bogat ci i în diferitele



ora e s-a desf urat o mi care, remarcînd reuniunile amatorilor pentru a r spîndi
arta teatral , muzical .

Poate cea mai bogat i valoroas surs socio-politico-cultural a fost presa. Apariia

presei în cultura românilor din Budapesta i Ungaria se leag de eforturile
iluminismului sud-estului european. „Presa româneasc în capitala Ungariei” dup
revoluia din 1848–49 era singura arm pentru lupta naional . În capital dup 1867

viaa politic a primit un elan nou i puternic. Românimea imperiului austro–maghiar
începe s se organizeze în unit i politice. Apar primele partide naionale noul cadru



al luptei politice a românilor. Asociaiile i societ ile culturale i artistice i pe mai
departe erau focarele luptei naionale. O nou ramur a luptei pentru drepturile
naionale a fost presa care a devenit arm serioas în mîna românilor din Ungaria.
Natural c aparatul statal al imperiului austro–ungar privea aceast pres cu mare


atenie i folosea i diferite presiuni fa de aceste publicaii.
În opera d-nei Berényi sînt adunate tematic diferitele ziare, periodice ale timpului: 1./

Foi politice: Amicul poporului, Democraia, Federaiunea etc. 2./ Presa satiric i

umoristic : Umoristul, Gura satului etc. 3./ Reviste culturale i literare: Aurora

român , ez toarea i nu în ultimul rînd, Familia.



În Familia a ap rut prima poezie tip rit (De-a avea) i totodat ultimele apte
poezii înainte de moarte ale lui Mihai Eminovici cunoscutul Eminescu – numele dat

de Iosif Vulcan redactorul ziarului. „Aici i-a fost leag nul i mormîntul” spunea


Vulcan. Îi mai amintim ca deputai pe G. Co buc i O. Goga. 4./ Gazetele „poporale”
i social-economice: Poporul, Foaia Ilustrat etc.
Pe lîng ziare merit s amintim dou personalit i remarcante care au luat mare
parte în viaa ziaristic român : Iosif Vulcan, Sigismund Pop.
A doua parte a operei Cultur româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea


conine anexele i notele primei. Putem spune c aceast parte ar putea fi i o
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publicaie de-sine-st t tore. Bog ia materialului dovede te o munc serioas i un

teritoriu istorico-cultural bine cercetat. Documentele poart informaii noi i preioase
pentru minoritatea noastr . Sînt dovezile existenei noastre în viaa social din


Ungaria istoric . Nu se pot în ira – poate nici nu are rost – totu i cîteva merit s le
amintim:
A pesti görögök, Profesori români la Facultatea de medicin din Budapesta, Ioan
Slavici, student la Facultatea de drept i tiine de stat a Universit  ii din Budapesta,
Din viaa studeneasc a lui Octavian Goga la Budapesta, Caragiale voia s scoat o
revist literar la Budapesta, Locuitori români in Budapesta.

Stimate cititorule,
Aceast scurt recenzie a dorit s prezinte – cîteodat poate subiectiv – o publicaie


cu mare importan din cercetarea tiinific a românilor din Ungaria i poate cea mai
important a cercet toarei dr. Maria Berényi. tim c o mare problem a educaiei

minoritare române e lipsa manualelor care reprezint în mod obiectiv i am nunit

viaa istorico-cultural i social a românilor din Ungaria. În ultimii ani au ap rut

publicaii i din partea altor cercet tori dar acestea prelucreaz numai cîte o parte a
trecutului nostru. Meritul acestei opere e c atunci cînd prezint viaa socio-cultural

a românilor din Budapesta primim informaii i despre alte localit i, evenimente,
personalit i din altele p ri a  rii.
Cultur româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea e încheierea demn a
publicisticii române din Ungaria, în anul milenar mitteleuropean.

Gheorghe Ruja
[Lumina 2001, p.49-51.]

Micherechi – „Insula românit ii din Ungaria de azi”
[MICHERECHI. Pagini istorico-culturale, Red. Maria Berényi, Giula, 2000,]

În anul 2000, sub îngrijirea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, cu

sprijinul Fundaiei Publice „Pentru Minorit ile Naionale i Etnice din Ungaria”, al

Ministerului Patrimoniului Culturii Naionale i al Ministerului Înv  mîntului a ap rut o

carte cu titlul Micherechi i subtitlul Pagini istorico-culturale.

Cum devine o lucrare o monografie?
Dup Dicionarul explicativ al limbii române, monografie înseamn un „studiu tiin ific
amplu asupra unui subiect anumit, tratat detaliat i multilateral”. Dac subiectul, în

cazul nostru, este localitatea Micherechi, cartea trebuie s conin – i chiar conine
– istoria, cultura, viaa spiritual , etnografia locului, îmbog it cu sociologie,

lingvistic i – cum v d eu, dup citirea lucr rii c e una dintre cele mai tari p ri ale

ei – date despre oamenii care au tr it i tr iesc în acest loc. Pe lîng evocarea

amintirii str mo ilor, prin povestirile informatorilor micherecheni, cele descrise

dovedesc dragostea lor fa de locul natal, mentalitatea con tiincioas cu care


privesc satul lor, evoluia i luptele duse de înainta i.
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Autoarele c rii ne m rturisesc în Cuvînt înainte cum au ajuns s redacteze aceast
monografie: „Au ap rut mai multe studii legate de istoria, etnografia i limba român
din Micherechi – de care ne-am folosit i noi –, dar o carte aparte, consacrat culturii

româneti din aceast comun , înc nu a ap rut”. Cunoscîndu-le erudiia i

con tiinciozitatea de la publicarea monografiilor anterioare – în anul 1993 volumul

despre Chitighaz, în anul 1995 volumul despre B tania – ne-am putut a tepta c va

ap rea i volumul despre Micherechi.

Nici aceast urm toare carte nu e una întocmit la repezeal i scris superficial, ci

una pretenioas , c l uzitoare, ceea ce ne dovedesc i cercet rile care stau la baza
ei: „Al turi de evaluarea materialului documentar istoric din arhive am luat parte i la
o cercetare de teren, mai precis am cercetat cinci localit  i din România de azi:
M d ra, Cefa, Ianoda, Inand, Ciumeghiu, pentru c pe baza izvoarelor istorice
str moii micherechenilor de azi sînt originari din aceste aez ri”.

Aceast incursiune în timp pe urmele oamenilor i ale datelor, ansamblul sistematic


de cuno tine despre societate i gîndire ale autoarelor ne silesc s ne apuc m s
citim aceast carte de 360 de pagini.
Ochiul cui ne conduce în aceast c l torie istoric ?
Echipa autoarelor – Elena Csobai, Maria Berényi, Ana Borbély, Emilia Martin,
Eva Kozma Fr tean – face parte dintr-o grup de cercet tori ai c rei membri se

cunosc, î i simt gîndurile, respir la fel cînd e vorba de mica noastr comunitate,

muncesc în armonie de ani îndelungai, cerceteaz sistematic i public multe studii
tiinifice, chiar i despre Micherechi. Deci aceti ochi tiu unde trebuie s priveasc
i tiu spre cine trebuie s priveasc . Autoarele, la întocmirea monografiei, pe lîng


cercet rile proprii, s-au bazat i pe monografia lui Teodor P tca din 1934, pe cartea

preotului Teodor Misar , pe impresionanta carte de memorii a lui Vasile Marc, pe
presa de odinioar (doar cîteva dintre reviste: Lumina, Biserica  i coala, Tribuna,


Vulturul, Foaia Poporului) i s-au folosit aproape de toate volumele i studiile ap rute
în ultimele cîteva decenii despre Micherechi, al turînd o bibliografie de peste zece
pagini.
Cînd apare o carte mereu se pune întrebarea pentru cine a fost ea scris , c rui cititor


dore te s t lm ceasc informaii i mesaje. „Lucrarea de fa se adreseaz
deopotriv , cititorului de rînd i specialistului interesat. Dorete s fie de folos
înv  mîntului românesc din Ungaria” – ne dau r spunsul chiar la început autoarele.
Ca cititor, nu aparin strict unei categorii, deoarece am privit cartea prin prisma unei

fiine care ani de-a rîndul s-a întîlnit cu istoria, cultura Micherechiului atît ascultînd i


citind referate tiinifice, cît i notînd ca ziarist m rturisiri sincere de la fiii de azi ai


localit ii. Apoi, m-au mi cat, m-au impresionat rîndurile c rii i din acel simplu motiv

c este vorba de satul meu natal, de str mo ii mei apropiai, uneori de oameni pe
care i-am întîlnit personal. Cu siguran c sînt p rtinitoare, dar acest lucru trebuie s
mi se ierte. Mi-am propus s fac o analiz am nunit a monografiei, fiindc merit

s fie r spîndit , s reias importana i capacitatea ei de a fi folosit pe larg în cît

mai multe locuri, deoarece, urmînd cea mai bun tradiie a monografiilor, i aceste

pagini conin numeroase date, texte i scrisori reproduse, fotografii, h ri, culegeri de
cuvinte, poezii, note muzicale, care toate dovedesc acea munc perseverent ,


îndelungat i mig loas care a dus la analize serioase, document ri profunde i
fidele, concluzii juste. Voi încerca s redau linia principal pe care au pornit

autoarele, staiile caracteristice ale analizelor i toate acele mici descoperiri, de o
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rar frumusee, care m-au captivat, care pot stîrni curiozitate i pot oferi cititorului
ocazii de lectur de o mare pl cere.

Stîlpii indispensabili în cunoa terea fidel a unui loc


Monografia conine ase mari capitole. Primul capitol, semnat de Elena Csobai, ne
prezint date legate de istoria comunit ii române ti din Micherechi. Pe un român
din Ungaria trebuie s -l impresioneze vechimea localit ii, care era populat din Evul

Mediu, îns distrus complet în timpul dominaiei turce ti, ca s fie repopulat „cu
românii de religie ortodox veni i aici din aez rile nu prea îndep rtate, printre care
putem s le enumer m cu siguran pe urm toarele: Cefa, Inand, Ianoda, M d ra,
Ciumeghiu, Tinca, Tulca”. Urmeaz s fie selecionate, examinate cu procedeele
tiinifice ale unui istoriograf bine priceput, datele i evenimentele hot rîtoare în
istoria unei comunit i. Astfel putem citi despre primul sigiliu, existent din 1721, în

mijlocul c ruia era încrustat un spic de grîu, un arbore cu crengi i un fir de trestie;

despre prima biseric , construit din paiant i cu turnul din lemn; lista celor 30 de
case, 30 de familii care tr iau în acest loc în anii 1770. Ce curios e s faci asem n ri
între num rul existent al locuitorilor din diferite decenii! S afli de pild c în anul
1850 num rul populaiei era 2507, abia cu puin sub num rul de azi al locuitorilor! Ce

impresionant e prima prezentare cartografic i acea hart din 1819, unde printre
denumirile geografice micherechenii pot afla de ex., unde era locul de b tut voioaje,

c r mizi de odinioar , i multe altele! Dar cea mai interesant parte o constituie

datele cu privire la zidirea primei coli confesionale din anii 1875-76, unde sînt

în irate 266 de nume, oameni care au contribuit la zidire, cu indici pe baza c rora


locuitorii de azi î i pot identifica casa str mo ilor. Hai, în continuare pe urmele
„Zugravului Teodor din Mikerki”!

Viaa religioas în cazul micherechenilor a fost întotdeauna hot rîtoare, precum e i
azi – constat autoarea ca o concluzie sigur („credina este egal cu existena lor

româneasc ”), credin care s-a înt rit i prin întemeierea bisericii baptiste din anul

1921, ca i prin înfiinarea în cadrul ortodoxismului, în anul 1927, a grup rii Oastea
Domnului, ori prin r spîndirea cultului penticostal prin anii 1970.

Sfîr itul capitolului poate însemna o curiozitate pentru cei dinafara comunei. Este
vorba de supranumele familiilor pe baza c rora micherechenii se cunosc între ei. De


altfel e surprinz tor i azi cînd un vîrstnic din sat recunoa te un copil neîntîlnit de el


pe baza supranumelui mo tenit i înr d cinat al familiei!
Al doilea capitol, alc tuit de Maria Berényi, este dedicat istoriei colii din
Micherechi.
Maria Berényi cerceteaz de ani îndelungai viaa cultural-spiritual a românilor din


Ungaria începînd din secolul al XVIII-lea. Cuno tinele sale de date i nume din

acest domeniu sînt pe dreptul uluitoare, deci i în cazul de fa , cînd am ajuns la

capitolul menionat, mi-am repartizat timpul în a a fel încît s -l citesc deodat , f r
întreruperi. Am fost preg tit c pe lîng descrierile detaliate, voi da de adev rate
comori inedite. E una dintre cercet toarele noastre care descoper cele mai

interesante i de multe ori necunoscute am nunte din viaa personalit ilor marcante
din istoria comunit ii noastre.


Introducerea cuprinde date în leg tur cu înfiinarea i funcionarea colilor

confesionale (de ex., în 1825 existau 91 de coli confesionale primare), drepturile pe



care le deinea biserica în funcionarea colilor. De aici sînt mai u or de îneles i

împrejur rile constituirii colii din Micherechi în 1815. Avem prezentat confuzul din
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documente despre cel care ar fi fost primul înv  tor al colii: Petru Meruiu sau
Simion Popovici, circumstanele care influenau efectivul elevilor, criteriile pe baza
c rora se alegea înv  torul (ca „moralitatea, aptitudinile sale muzicale, pricepere
pentru preg tirea practic a elevilor, cultivarea raional a gr dinii, altoirea pomilor,
devotament pentru activitatea cultural ...”), schimb rile din planurile de înv  mînt.
Îns nu cred c va exista un cititor din rîndul nostru care s nu simt durerea ce arde
din aceste pagini pline de date, cînd va ajunge la alineatele care se ocup cu legea

Trefort din 1879 (care introduce în mod obligatoriu limba maghiar în colile



române ti), cu legea Apponyi din 1907 (transformarea colilor confesionale în coli
de stat), cu greut ile din înv  mîntul interbelic, cînd nu era posibil instruirea în
limba român sau cînd apare realitatea dur a timpului, a s r ciei (de ex., în anul
colar 1945-46, 49 de elevi nu au fost promovai „din lipsa hainelor  i


înc l mintelor”). O alt dat dureroas se leag de anul colar 1961-62, cînd colile


minorit ilor sînt transformate în coli bilingve. Urm rile le înghiim i azi!

Paralel îns sînt aduse la suprafa i unele date care aduc schimb ri pozitive, cum

ar fi anul 1949, cînd limba român devine limba pred rii la coal , cînd dintre cei 298

de copii de vîrsta colar , 269 s-au înscris la secia român . Dar mi-a pl cut s


parcurg i lista lung a înv  torilor, profesorilor care au predat i predau azi la

catedra colii...
În al treilea capitol, întocmit tot de Maria Berényi, avem prelucrat activitatea

socio-cultural la Micherechi în secolul al XIX-lea i începutul secolului XX.


Cercet toarea a încercat i a reu it descifrarea multor probleme interesante: care ar
fi motivul incendierii, din luna iunie a anului 1836, a bisericii; de ce a trebuit întrerupt

zidirea noii biserici timp de 9 ani; cine au fost primii preoi i cantori ai bisericii; cînd

au fost vizitai pentru prima dat ortodoc ii micherecheni de episcopul diecezan Ioan


Meianu; cine i cum a luptat, în frunte cu Dimitrie ichindeal i Moise Nicoar , pentru
ca biserica român s se dezlipeasc de sub autoritatea ierarhiei clericale sîrbe; de

ce sînt importante c rile i registrele vechi de la parohii; prin ce locuri au trecut

c rile M rg ritarul, Evanghelia, Biblia iTriodul pîn au ajuns în posesia bisericii
ortodoxe din Micherechi; cine au fost donatorii cei mai însemnai ai bisericii; care au

fost acele instituii superioare din Arad i Oradea, în care au fost instruii tineri din
Micherechi. E frumoas lista tinerilor intelectuali români pornii din Micherechi! Cu
cît sensibilitate sînt evocate portretele lui George Roxin, dr. Nicolae Roxin,


activitatea parohului Nicolae Rocsin, prieten i adept al lui Tisza István i Vasile

Mangra! Cu cît m iestrie dedic autoarea pagini evoc rii amintirii lui Teodor P tca
i importanei materialului notat de acesta! E o curiozitate portretul lui Ioan Santay,

care timp de 46 de ani a fost notarul comunei i care chiar înaintea morii sale a f cut
o donaie însemnat bisericii.
Neap rat trebuie accentuate subcapitolele care se ocup de asociaiile culturale,


care organizau ez tori literare i editau antologii, de faptul cum a ajuns influena
ASTREI la Micherechi, de organizarea primelor „baluri naionale româneti”, la care
se adunau mereu fonduri pentru scopuri filantropice, de acei abonai din Micherechi
care au sprijinit apariia în anul 1938 a monografiei comitatului Bihor.
Ajungem împreun cu scriitoarea la interesanta concluzie: „Un lucru ciudat,
micherechenii n-au avut societ i culturale, nu au avut coruri, nu au avut grupe
ambulante de teatru, dar au fost prezeni la manifest rile culturale de mare amploare
i au avut un contact viu cu centrele culturale din aceast zon . În limita posibilit ilor
au ajutat scopuri filantropice i au fost solidari cu spiritualitatea naional-cultural din
Bihor  i Criana.”
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În capitolul al patrulea lingvista Ana Borbély ne d o profund analiz a limbii

române din Micherechi, a celor dou variante vorbite, graiul arhaic local i varianta

suprapus local (a a-zis varianta literar ).
În urma cercet rilor efectuate în România în privina originii graiului micherechean,
lingvista ajunge la urm toarele constat ri: exist similitudini între onomastic , notînd
nume de familii identice sau asem n toare (de ex., Gombo, Ardelean, Boca, Ianc,

Martin); pe cînd în graiurile din România au p truns termeni i expresii noi, graiul din

Micherechi a conservat mai bine elementele dialectale i a fost puternic influenat de

limba maghiar ; pe lîng asem n ri lingvistice a întîlnit i multe coincidene în tradiii
(o adev rat curiozitate, cum pl cinta cunoscut sub denumirea de „v rzar”,

existent doar în Micherechi, dintre satele noastre, se prepar de ex., i la Cefa).
Capitolul din monografie continu cu dovedirea r d cinii comune a graiului din

Micherechi cu graiurile din zona cercetat din România, prin analize am nunite i cu
o mulime de argumente (cuvinte, forme verbale, expresii, maghiarisme). Urmeaz

deci cîteva pagini „grele” de lingvistic , ca ni te lecii adev rate, bine fiind întocmite



didactic chiar i pentru profesorii din colile noastre române ti. Îns , cu talentul unui


scriitor, autoarea r spl te te cititorul cufundat în adîncul foneticii i morfologiei, cu

pagini distractive dedicate proverbelor i zicalelor din graiul micherechean. Ce


ingeniozitate i creativitate se g se te în aceast bogat comoar popular , ca „Amu
pote i s s deie i p st cap!”, „Ce beteig ai?” „Îi zurg lesc contele!”, „Îi urît ca
Mar-Sara!”, „N-ajunje o pip d bogoi!” „S rac dîntr s rac”, „Nu m-oi mînca zîlele
cu iel!”.
„Un popor integreaz cuvintele acelor popoare cu care ajunge în contact, în mod
direct, zi de zi sau indirect, pe cale cultural ” – introduce Ana Borbély subcapitolele

care demonstreaz influena limbii maghiare i limbii române literare asupra graiului
micherechean.

Nu lipse te nici prelucrarea sistemului antroponimic, cu originea numelor de familie,


cu modul în care i-au ales prenume românii din Ungaria i felul în care se dau azi
copiilor prenume moderne.

Dovada cercet rilor serioase, temeinice o dovedesc i coloanele realizate în privina
relaiei graiului din Micherechi cu cel vorbit la Chitighaz.
Tot în urma unui sondaj, citim m rturisiri sincere despre atitudinea localnicilor fa de

graiul i identitatea lor, de z p ceala pe care o simim noi cu toii, românii din
 
Ungaria, despre luptele pe care le ducem pentru p strarea limbii noastre str mo e ti.
Le-am citit cu mare interes, aflînd din ele c micherechenii sînt mîndri de graiul



str bunilor, c le este mai u or s vorbeasc în române te decît ungure te sau în
limba român literar , c s-au declarat cu toii români, c nu se identific cu românii
din România, ci se simt români din Ungaria avînd o atitudine pozitiv fa de

societatea maghiar , care le-a adus bog ie i posibilitate copiilor pentru studii
superioare, c simt o dragoste adînc fa de locul natal, c se roag în limba


român , c ascult programele, emisiunile române ti religioase i de muzic

popular , c la coal profesorii accept uneori ca elevii s se exprime în grai, c în


toate comunit ile religioase din sat se vorbe te române te. Un moment interesant la însemnat cînd am descoperit, în cazul alineatului care se ocup cu Adunarea

Baptist din Micherechi, c cercet torii no tri în unele cazuri sînt martorii care


noteaz cum se nasc sub ochii no tri, i azi, obiceiuri. E vorba de cum, în fiecare an,

bapti tii se duc în grupuri a colinda „la familii cu un copil nou-n scut, la familii unde
numai unul dintre membri este baptist, la vîrstnici care nu au puterea s mearg la
biseric ...”
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O alt parte interesant e cea care trateaz dac oare graiul ar fi o „corcitur ” ,

dîndu-ne i nou , cititorilor, multe de gîndit.

Este impresionant apelul de la sfîr it al Anei Borbély, românc originar din

Chitighaz, f cut c tre cititorii din Micherechi, dovedind astfel i o sincer
responsabilitate pentru ceea ce mai posed generaiile noastre de azi: „îi îndemn pe
românii din Micherechi s - i foloseasc i pe mai departe cît mai mult graiul
românesc local, s fie mîndri de el i s -l aprecieze cît mai bine, deoarece aceasta
este cea mai important comoar spiritual a lor”.
Capitolul al cincelea consacr peste 70 de pagini tradi iilor românilor din
Micherechi, tem prelucrat de etnografa Emilia Martin, una dintre cele mai
însufleite, pasionate specialiste ale domeniului etnografic.
„Comuna Micherechi este acea localitate care din anii 1960 st în centrul cercet rilor
româneti din Ungaria, fiind considerat ... o adev rat curiozitate” – ne introduce


autoarea în tem , în irînd domeniile cele mai temeinic prelucrate i cele mai puin

prelucrate, amintind i de materialul însemnat colecionat pe teren în ultimii 40 de ani,
care conine înc multe informaii inedite.
Punctul de plecare al autoarei este adunarea tr s turilor caracteristice ale satului din


zilele noastre. Iat ce-l prime te pe vizitator: puine case vechi  r ne ti, dar mult mai

multe construite prin anii 1960 i cîteva mai moderne, din ultimul deceniu, care „nu
mai au nici o leg tur cu arhitectura tradiional ”.
Prin ochiul ghidului primim o prezentare vie a str zilor, a cl dirilor, a instituiilor, a
unit ilor comerciale, a cimitirelor, a monumentelor din sat, ca s ne întoarcem apoi

în timpuri istorice, cînd regiunea era înc ml tinoas , cu teritorii imense acoperite cu

ap i multe p duri, cînd Micherechiul era o insul în jurul c reia au fost construite

poduri, cînd teritoriile uscate, destinate culturii p mîntului sau cre terii animalelor,


erau doar puine. Pe lîng aceste sicuri apar pe h ri în ungure te i expresiile „liget”
i „telek”, care semnalau locul potrivit pentru întemeierea aez rii. Ajungem apoi la

data marilor schimb ri, anul 1848, cînd cu regularea apelor i construirea digurilor se


m re te teritoriul pentru cultivare, ca mai tîrziu, prin apariia c ii ferate, locuitorii s - i
deschid alte drumuri importante. Cît de spectaculoas a putut fi „îmbog irea”

satului prin înt rirea drumurilor cu pietri , a trotuarelor cu c r mid , cu construirea


gardurilor din tulpini de porumb, nuiele împletite i scînduri de lemn! (Înc i eu îmi
amintesc de gardul de scînduri al bunicilor!)
Urmeaz apoi examinarea traiului oamenilor, a ocupaiilor, mai accentuate dup

regularea hotarului realizat de Krenosz Rudolf: înt rirea fermelor, formarea s la elor
i c tunelor, r spîndirea oieritului, a creterii vitelor cornute, angajarea tinerilor din


familiile române ti ca slugi ori ca sezonieri pe mo iile apropiate, apariia meseriilor în
sat (cioban, m celar, pantofar, c r midar, negustor, feroviar etc.), înfiinarea
cooperativei agricole B lcescu, ajungînd pîn la cultivarea legumelor în sere.


Subcapitolul consacrat vieii sociale i normelor etice porne te de la tragicul
eveniment din 1920, cînd cu trasarea noilor linii de grani , Micherechiul e rupt de
satele din România, devenind „o insul etnic în mediul unguresc”. R mînînd izolai
între micherecheni s-au înt rit relaiile din rudenie, le devine caracteristic
endogamia, foloseau limba maghiar în m sura în care erau nevoii. În acele timpuri

erau respectai vîrstnicii, cei care aveau o meserie i intelectualii satului. Existau legi
interioare respectate riguros în cazul îngrijirii b trînilor, vizit rii bolnavilor, în alegerea
articolelor de îmbr c minte (de ex., femeilor era interzis îmbr carea bluzelor f r

mîneci i nu era voie nici s se vad genunchii), caracteristici anume în privina
casei, locuinei, broderiilor specifice locului.
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Citind aceste p ri m-am oprit deseori aducîndu-mi aminte cît de mult a teptam în
copil rie s rb torile, fiindc atunci primeam haine noi, mi-a r s rit din memorie
primul meu „sp cel” cusut de nan Floare a lui Gligor; „pupul” mamei; regulile pe

baza c rora sp lam („vinerea nu se spal !”); s punurile albe ale bunicii, a ezate pe
grinda din camera „curat ”; cum mi-a „druc lit” pe giulgiu nan An a Savii, ca


broderiile s -mi decoreze i azi ferestrele; povestirile mamei cum a tors i cît de mult
i-a pl cut s -mi brodeze pe cruci feele de mas din zestre.

Emilia Martin ne c l uze te apoi în lumea frumoaselor obiceiuri ale ciclului familial
legate de botez, nunt , înmormîntare. Cititorul va fi fermecat de bog ia superstiiilor
– foarte multe cu rol preventiv – care erau r spîndite în Micherechiul de ieri, dintre
care multe au supravieuit curentelor moderne. Cum se vor bucura cititorii b rbai
citind c norocul e asociat, în general, genului masculin! De cîte lucruri trebuia s se

fereasc o femeie gravid ! Cîte mame au primit ajutor oare de la moa ele din sat?


Ce soart avea „t ciunea” i „zvîrcolacii”? Cum se „mergea cu d mîncat” i se


merge i azi? Care tineri „fujeau” i cum îi privea societatea? Ce fenomene

prevesteau moartea? Cum era i e priveghiat mortul? Cine erau cei mai vestii autori,
interprei ai „horii mortului”?



La fel se încruci eaz , se amestec trecutul i prezentul i în privina s rb torilor
calendaristice, care evoc Cr ciunul, prevestirile legate de Anul nou, sfinirea caselor

de Boboteaz , puterea magic a apei sfinite, Pa tele, mînc rurile de post.
„Mitologia popular constituie principiul fundamental al vieii tradi ionale, deoarece
cuprinde multe cunotine despre om i natur , încearc s explice originea i
evoluia lumii. Nesigurana viitorului, teama de fenomenele necunoscute i de
diversele nenorociri sînt cele mai importante motive ale cre rii credinelor legate de
fiecare moment al vieii  r neti” – citesc în monografie.
... Într-o noapte tîrzie de toamn în casa regretailor mei bunici am auzit vorbindu-se

în oapt despre unele întîmpl ri ciudate care s-au petrecut în sat. În sufletul meu de
copil au prins atunci r d cini temeri necunoscute, ca acum, citind paginile Emiliei
Martin, legate de mitologia popular , acea feti ascuns sub plapuma bunicii s
retr iasc , de data aceasta cu înelepciunea lucidit ii adulilor, luptele spirituale ale


înainta ilor, care le determinau viaa de toate zilele. Astfel am aflat cum î i imaginau
„Calu lui Sîntoader”, cine era Mar-Sara”, cum te puteai ap ra de fiinele malefice
d un toare, ce plante foloseau la diferite boli.
Autoarea nu uit s evoce nici amintirea vestitului povestitor Vasile Gurz u, care a
transmis cu un talent deosebit, o lume proprie a basmelor, îmbog it cu folclorul


universal i cu lumea satului natal. i ne mai d i o scurt descriere a proverbelor,
strig turilor, descîntecelor, blestemelor, înjur rilor, ca s încheie cu o mic speran
în viitor: „În ultimii ani se observ tot mai accentuat dorina de a revitaliza  i a
introduce în cadrul unor manifest ri (de exemplu nunta) elemente vechi, astfel
pricinuind prelungirea existenei acestora”.
Al aselea, ultimul capitol e menit s prelucreze tradi ia muzical la Micherechi.
Cea mai bun cunosc toare a domeniului este Eva Kozma Fr tean, originar din


Micherechi, c reia norocul, preg tirea i ata amentul i-au dat posibilitatea s dezbat

domeniul muzicii i al dansului popular, cele mai cunoscute laturi ale culturii din

Micherechi pe plan naional i chiar internaional.
Eva Kozma Fr tean ine s pomeneasc pe toi acei cercet tori – Alexandru

Hoopan, Emilia Martin, Gheorghe Fluera , Viorel Nistor, Maria Gurz u Czeglédi,
Lük Gábor, Martin György, Sárosi Bálint, Domokos Sámuel, Felföldi László, Seb


Ferenc – care au fost preocupai i încîntai de aceast comoar preioas , care i-a
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p strat caracterul arhaic, neatins. Pornim s descoperim acest tezaur de la prima
întîlnire a autoarei cu acest teren de cercetare. Subcapitolele tematic bine întocmite
i clar de p truns ne ajut s hoin rim sufletete printre cîntecele populare,

obiceiurile de care se leag cîntecul i dansul popular, cîntecele de copii, cîntarea la

biseric i activitatea cultural .


Rezumarea tr s turilor cîntecelor populare e u or de îneles: au un ritm variat i o
melodie impresionant de frumoas , caracteristic zonei folclorice bihorene. Apar
categoriile de doine (hore), arii de dans, colinde, bocete, romane, iar temele cele mai
frecvente sînt dorul, dragostea, viaa de c t nie, jalea.

Majoritatea obiceiurilor la Micherechi nu se prea puteau imagina f r cîntece i
dansuri, prin urmare avem prelucrate colindele, dansul turcii, ceremonia nunii, jocul.
Sînt de acord cu autoarea cînd declar c „strig tura, chiuitul este atributul firii

deschise i vesele a românului” i pentru oricare român de la noi e o mîndrie s afle
cum compozitorul Bartók Béla a considerat „hora mniresii” una dintre cele mai
frumoase creaii populare din Europa de r s rit.
În societatea înalt maghiar , decenii de-a rîndul, clipa cea mai emoionant în viaa
unei tinere era cînd participa prima dat la un bal, iar acum cititorii monografiei pot



afla c i tinerii din Micherechi a teptau de mici sosirea zilei cînd vor intra în irul
dansatorilor de la „jocul duminical”. Dar nu va putea trece nici un cititor n scut la

Micherechi f r s se înduio eze cînd va citi numele lui „Gala, troli, Iancu b trînu,

Ile, P sula, Bobe, Cociu, Dele” – lista renumiilor „highidu i”.

O surprinz toare documentare istoric ne ofer autoarea cînd aminte te de
interzicerea organiz rii jocului în 1940 de autorit ile maghiare, în urma c reia
micherechenii, în frunte cu Teodor Gurz u, au protestat vehement.
Subcapitolul „Cîntece de copii” descrie cîntecul de leag n, jocul „P p ruga”,
„corindatul”.

Tradiia muzical la ortodoc ii din Micherechi poart în sine acel lucru interesant,


cum aici, fa de celelalte sate române ti, nu s-a r spîndit mi carea coral . La

biseric se cînta, se cînt i azi, în comun, cantorul primind o importan deosebit .
Nu-i deloc de mirare evocarea cantorului Teodor Sava, care a în lat cultul
„bocitului”, interpretarea „horii mortului” la nivel de adev rat art . Afl m am nunte


despre irul cantorilor din secolul al XX-lea i citim p rerea preotului actual Ioan Bun
care consider c „dintre tinerii de la Oastea Domnului pot s se formeze viitorii
cantori ai bisericii ortodoxe din loc...”.

Apar am nunte despre rolul muzicii i cînt rii în cadrul Bisericii Baptiste din
Micherechi, unde primesc un rol aparte formaiile instrumentale, ai c rei membri

frecventeaz coli de muzic .

Precum micherechenii nu aveau cor, a a nu au format nici cercuri de lectur , în
schimb, devotatul înv  tor Gheorghe Dul u înfiineaz ansamblul cultural. i aici,

am ajuns s citesc cu mîndrie, ca originar din sat, iubitoare i dansatoare de

odinioar a echipei de dansuri din localitate, despre irul lung al succeselor
dansatorilor micherecheni, în frunte cu personalitatea marcant a regretatului
Gheorghe Nistor, care a contribuit enorm ca azi „în Ungaria nu se poate considera
nimeni dansator, dac nu cunoate dansurile din Micherechi”.
Pe aceast potec a dansului popular local se ivesc din cînd în cînd dansatori menii

s duc mai departe vestea, frumuseea i persistena acestei comori populare


str mo e ti.



Aici am ajuns s închid o carte care tr ie te fiindc „vorbesc” din ea oameni, respir

viu, fiindc autoarele – în majoritate urma e ale comunit ii studiate – au descoperit
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i au dezlegat toate p rile necunoscute unui drum lung ce ne aduce pîn la ceea ce
a devenit Micherechiul de azi. Am încetat s citesc paginile unei opere de baz , care

cu siguran va fi, i trebuie s fie, r sfoit de muli vîrstnici, care doresc s

retr iasc zilele de odinioar cu toate durerile i bucuriile; de muli tineri, care doresc


s - i afle r d cinile; de muli speciali ti, care vor s citeasc o adev rat sintez a
„totului”, a „întregului” ce-l ascunde în sine MICHERECHI.

Ana Radici Repisky
[Lumina 2001, p.52-57.]

80 de ani de existen

a Bisericii Baptiste din Micherechi 1921-2001

[Alexandru Ho opan, Istoria bisericii baptiste din Micherechi 1921-1950,
Giula, 2001, 159 p.]

„Aducei-v aminte de mai marii votri, care v-au vestit Cuvîntul lui Dumnezeu: uitaiv cu b gare de seam la sfîritul lor de vieuiri  i urmai-le credina!” (Evrei 13:7)





În sfîr it, a ap rut mult a teptata carte a lui Alexandru Hoopan, cu titlul „Istoria
Bisericii Baptiste din Micherechi”.


A teptat demult, fiindc de muli ani se tia c „Sanyi Hoopanului” – cum îl cunosc
oamenii la Micherechi pe autor – adun neobosit date, documente, informaii cu
privire la trecutul Bisericii Baptiste din Micherechi. A ap rut în 2001, într-un an
aniversar, la 80 de ani de la înfiinarea Bisericii Baptiste din Micherechi.


De i în introducere autorul recunoa te în mod corect c e „mireanul necredincios”
(m rog, ca Domnul s -l fac copilul Lui), tot în introducere exprim sentimente

pl cute cu privire la anii copil riei i adolescenei lui, ani pe care i-a petrecut în sînul


bisericii baptiste, „sub aripile ocrotitoare ale acestui l ca al Credinei”. Cînd vorbe te

despre comunitatea baptist zice „la noi” – expresie care îi define te raportul

sentimental fa de comunitatea în care a crescut. Trebuie s recunoa tem c

autorul a avut o sarcin grea, cînd s-a angajat la realizarea acestei lucr ri i c are
dreptate cînd zice c „... la noi nu s-au adunat în mod organizat m rturii, documente,


biografii .a.”. Dar mulumit perseverenei i iscusinei autorului, prin eforturi care au


necesitat mult r bdare, totu i a reu it s adune documentele care au mai existat,

m rturii personale cu date i evenimente, din care a putut reconstitui începuturile
credinei baptiste.
Orice început este greu, uneori foarte greu. Nu a fost altfel nici în cazul baptismului

din Micherechi. S începi de la nimic, s te izbe ti la fiecare pas de împotrivire, s fii

batjocorit pentru credin nu-i u or. Toate acestea le-au îndurat pionierii credinei

care au depus temeliile baptismului în Micherechi. Ace ti oameni simpli, f r prea

 
mult coal , s-au dedicat Domnului atunci cînd viaa de zi cu zi era i a a foarte

grea, s r cia era „lucie”. Merit deci s cunoa tem acest început. Consider important

ca generaiile tinere s cunoasc modul de trai al înainta ilor.

Cei care vor citi istoria bapti tilor din Micherechi, probabil vor fi de acord cu autorul:




„Despre drumul pe care l-au ales i pe care au pornit înainta ii no tri bapti ti acum
tim, mai bine ca oricînd, c a fost o cale grunturoas , neb tut i neumblat înc ...”



Biserica îns este mireasa lui Cristos i El, Mirele, întotdeauna a purtat i va purta i
în continuare grij de ea. „ i porile locuinei morilor nu o vor birui.” (Matei 16:18)

În introducerea c rii mai putem citi: „bineîneles, de la bun început am fost i am

r mas con tient de r spunderea pe care mi-o asumasem atunci, cînd dup o lung
b taie de cap, pîn la urm m-am hot rît s -mi realizez vechiul vis de a scrie eu,
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mireanul necredincios, istoria comunit ii din Micherechi: riscasem ( i poate mai risc
i acum) s nu fiu crezut de generaiile c rora doresc s m adresez acum i de cele
care vor urma. Aceast dubioas situaie în care ajunsesem, mi-a impus o obligaie –

de altfel fireasc în lumea cercet rii tiinifice – de a avea mare grij s fiu pe cît
posibil corect, respectiv tot atît de obiectiv...”

Miza este într-adev r mare, dar f r risc nu este cî tig. Trebuie s menionez aici c

riscul sa mic orat puin, dup ce la propunerea domnului Hoopan, lucrarea înc


nedefinitivat , a trecut prin mîinile acelor credincio ii bapti ti, care au vrut s o


citeasc i dac a fost cazul i au menionat observaiile. Mulumit acestei iniiative,

cartea a trecut cu bine peste prima întîlnire cu cititorul. Cred c volumul care a ie it

de sub tipar va stîrni i mai mult interesul cititorul luînd-o în mîn , coperta bine

gîndit atrage atenia prin dou simboluri ale baptismului: botezul noutestamental i



Biblia deschis, avînd pe ambele pagini Alfa i Omega. În ce prive te cî tigul, eu


consider aceast carte un cî tig atît pentru comunitatea despre care scrie, cît i

pentru autor. Dar ea poate fi un cî tig pentru toi micherechenii, indiferent de
confesiunea lor. Oamenii din aceast localitate, fiind înrudii unul cu altul, aceast

carte poate fi interesant i pentru „nepoc ii”.
„Istoria Bisericii Baptiste din Micherechi este publicat de Uniunea Cultural a
Românilor din Ungaria, a ap rut cu sprijinul Fundaiei Publice pentru Minorit ile



Naionale i Etnice din Ungaria i al Ministerului Patrimoniului Culturii Naionale i

Etnice din Ungaria i al Ministerului Patrimoniului Culturii Naionale. Volumul poate fi

procurat la Biserica Baptist din Micherechi i la sediul Uniunii Culturale a Românilor
din Ungaria.

Gh. Ruja
(Foaia româneasc , 21 decembrie 2001, p. 9)

BORBÉLY ANNA
Nyelvcsere. Szociolingvisztkai kutatások a magyarországi románok
közösségében [Schimbarea limbii. Cercetare sociolingvistic asupra
comunit ii românilor din Ungaria]
Budapesta, az MTA Nyelvtudományi Intézetének, 2001, 306 p.
[Borbély Anna, Nyelvcsre, Budapest, 2001, 305 p.]

Volumul a ap rut sub auspiciile Institutului de Lingvistic al Academiei Maghiare de
tiine, în cadrul Departamentului de Sociolingvistic , avînd ca refereni pe Balogh

Lajos i pe Bartha Csilla. Borbély Anna dedic lucrarea sa memoriei profesorului

Bakos Ferenc (1922–1996), dar i „acelor români din Chitighaz care au contribuit la

dezvoltarea limbii române din localitate, au p strat i au transmis generaiilor

urm toare aceast limb româneasc , unic i deosebit de frumoas ” (p. 5).
Obiectul cercet rii este limba vorbit de membrii comunit ii bilingve româno–
maghiare din Ungaria, cu scopul declarat de a descrie din perspectiva sociolingvisticii
o comunitate aflat în situaia de schimbare a limbii1 (urm rind circumstanele

contur rii fenomenului, tr s turile specifice ale acestuia în procesul desf ur rii,

factorii care determin retragerea treptat a limbii minorit ii i influena reciproc


dintre ace tia, motivaia alegerii între limba matern i cea a majorit ii maghiare,

repertoriul românesc i procesul de comunicare în colectivitatea bilingv , cu
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schimb ri de cod i interdependene care duc la schimbarea limbii). Pentru
descrierea situaiei sociolingvistice a fost aleas o singur localitate, anume

Chitighaz (Kétegyháza), care se afl în judeul Bichi (Békés), nu departe de grania
cu România. Autoarea are relaii strînse cu comunitatea din localitatea aleas , fapt
care a favorizat munca de anchet lingvistic . Datele recoltate au fost completate cu

cele ale Oficiului Naional Maghiar de Statistic . Subiecii au fost ale i dup vîrst ,

sex, instrucie colar . Interesant este c 50 din totalul de 146 erau, la data efectu rii

anchetei, în 1990, elevi ai cursului superior al colii cu predare în limba român din
localitate. Informaiile furnizate de 70 dintre adulii intervievai au fost valorificate în
procesul de prelucrare a datelor. Prin faptul c au acceptat s participe la interviu în

limba român , recunoscînd apartenena lor la minoritatea româneasc i asumîndui eventualele dificult i de exprimare, subiecii sînt considerai de autoare ca
reprezentativi pentru populaia româneasc din Chitighaz. În grupul subiecilor nu


figureaz acel tip de informator care, de i român, nu vorbe te limba român (fie c „a
uitat-o”, fie c nici m car nu a înv at-o în copil rie). Interviurile au fost realizate în
varianta româniei vorbite în Chitighaz, întrucît în viitor orice membru al comunit ii va
putea fi abordat în limba maghiar , dar din ce în ce mai puin în român , ca urmare a
schimbului rapid de limbi.

Cartea este structurat în ase seciuni, dintre care primele dou grupeaz materialul
propriu-zis, iar celelalte sînt anexe absolut necesare. Prima seciune (p. 13–70) este
o Parte introductiv general (Általános bevezet rész) care debuteaz cu un Cuvînt

înainte (El szó) semnat de autoare (p. 13–16) i continu cu o „scurt privire” asupra
cercet rilor sociolingvistice de pîn acum privitoare la schimbarea de limb , prilej
pentru a introduce noiunile de moarte a unei limbi, schimbare de cod, revitalizare. În
acest capitol este menionat Ion Coteanu ca fiind cel dintîi care a scris o monografie
cu privire la dispariia unei limbi2. Tot aici apare o prezentare general a comunit ii
românilor din Ungaria: num rul acestora, localit ile în care tr iesc, împrejur rile în

care comunitatea a devenit bilingv , graiurile române ti în special cel din Chitighaz,


limbajul standard românesc i chiar cîteva date despre situaia politic , economic i
cultural a românilor din Ungaria. Autoarea face a trecere în revist a cercet rilor
referitoare la limba român din Ungaria primul nume citat fiind Iosif Ioan Ardelean
(1893; p. 53), iar în finalul acestei prime p ri expune propria metod de cercetare.

Partea a doua este cea mai ampl (p. 71–224) i conine Rezultatele cercet rii
(Kutatási eredmények).
Repertoriul lingvistic al românilor din Chitighaz presupune, în linii mari, comunicarea

în limbile române i maghiar . Dar limba român a comunit ii s-a diversificat pe
parcursul secolului al XX-lea, printr-un proces paralel cu acela de schimbare a limbii.
Varianta dialectal local nu mai este singurul uz, c ci, a ap rut limbajul standard3:
„Sub aceast variant de stil se înelege o strategie de vorbire în care vorbitorul
substituie variantele locale sau regionale cu variantele literare (de exemplu în loc de

bet’ag se folose te bolnav, în loc de bin’e: bine) – p. 236. Variaia acestor modalit i de
folosire a românei este dependent în primul rînd de vîrsta vorbitorilor: persoanele de
70–85 de ani abia dac apeleaz în interviuri la elemente proprii limbajului standard,

în timp ce în vorbirea elaborat a celor de vîrst medie cre te semnificativ num rul

lor. Totu i, folosirea româniei standard în locul variantei locale sau în alternan cu

aceasta de c tre persoanele de vîrst medie nu a împiedicat i nici m car nu a
încetinit procesul de schimbare a limbii în comunitate. Aceasta pentru c , pe de o
parte, vîrstnicii au manifestat opoziie fa de l rgirea repertoriului românesc, iar pe
de alt parte, tinerii nu sînt interesai de acest aspect, de vreme ce pentru ei, în

privina comportamentului lingvistic, are prioritate schimbarea limbii. A adar, românii
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bilingvi din Chitighaz nu folosesc o limb român omogen , iar varianta standard
este deja recunoscut ca avînd un prestigiu mai mare decît cea dialectal . Dar

substituirea româniei dialectale cu limbajul standard este un proces ce se desf oar
într-un ritm mult mai lent decît acela de schimbare a limbii române cu cea maghiar .
Bilingvismul româno–maghiar din Chitighaz nu este stabil, c ci membrii comunit ii

nu cunosc ambele limbi în aceea i m sur . Astfel, persoanele vîrstnice cunosc mai
ales varianta local a românei, pe cînd cei tineri cunosc mai degrab maghiara. Este
interesant faptul c elevii sînt cunosc tori ai românei în special în situaiile în care

p rinii lor au studii mai înalte i folosesc aceast limb frecvent. Pentru a studia


schimbarea de cod în raport cu gradul de cunoa tere i de folosire a celor dou limbi


(cunoa te mai bine o limb decît pe cealalt ? Folose te mai mult pe una dintre ele?),
Borbély Anna propune colaboratorilor s i dou tipuri de teste privind nivelul


cunoa terii fiec reia dintre limbile comunit ii, unul subiectiv i unul obiectiv. În primul


caz însu i cel intervievat apreciaz prin note de la 1 la 5 gradul în care cunoa te
fiecare limb în discuie, iar în cel lalt caz aprecierea o face cercet torul, pe baza

unui test de vocabular (vezi i p. 274, 278, în Anexe).

Deosebirile în cunoa terea limbii române a celei maghiare motiveaz în mare
m sur procesul de schimbare a limbii. Factorii care provoac schimbarea limbii de


obicei interacioneaz . Vîrsta, nivelul colariz rii i chiar sexul determin atitudini
diferite în raport cu cele dou limbi. Astfel, dintre persoanele majore, femeile în vîrst

folosesc cel mai frecvent româna, iar femeile tinere, între 18 i 39 de ani, reprezint

e antionul care promoveaz schimb schimbarea limbii în cea mai mare m sur . În
schimb, b rbaii cu bacalaureat s-au str duit s dea r spunsuri în cadrul interviului
numai în limba român , încît, dorind s evite cu totul cuvintele maghiare, au recurs la
inovaii, în limitele competenei proprii.

Alegerea limbii de c tre românii bilingvi din Chitighaz este condiionat i de

circumstanele conversaiei, cum ar fi locul sau gradul de cunoa tere a limbilor de

 
c tre interlocutor. A a se explic faptul c la biserica satului româna dep e te ca

grad de folosire atît maghiara, cît i alternarea celor dou limbi, iar la cump r turi

maghiara este solicitat cel mai mult. Nu trebuie neglijat nici con tiina etniei

române ti c ci atunci cînd este puternic ea determin subiectul s vorbeasc în
limba proprie în orice situaie, f r s se gr beasc spre a preîntîmpina nevoile sau
opiniile altora.
Descrierea circumstanelor în care sînt folosite cele dou limbi permite inserarea
unor scurte aprecieri ale subiecilor, din care reinem cîteva: Nu vorbim bine limba
rîm n , i limba ungureasc t t o cunot’em bin’e haba sînt’em rîmân’ (1950 – p.,
121); Amu-s cincizc-az c de an’ dac-or fost tri uomin’ care or t’iuut unguret’e,
mama lui mama n-o t’iuut n’imic unguret’e (1926 – p. 122); Jum tat’e rîmânet’e,
jum tat’e unguret’ (1934, 1958 – p. 123); Jum tat’e unguret’e, jum tat’e rîm net’e
(171, 1955 – p. 123); Mai r u la Mic ret’ vorbesc, apu mai bine la T’it’ihaz, da  i mai
bin’e la Cenad, acolo vorb sc mai aproape d limba dîn Rîm niie (1949 – p. 124);
Asta-i limb p care t’itih zen’i v-or f cut, p care ce-i [sic!] din Rîm nniie nu în
fiecare dat o pricep (1921 – p. 124); Asta-i limb p care t’itih zeni v-or f cut, p care
ce-i [sic!] dîn Rîm niie nu în fiiecare dat o pricep (1921 – p. 124); Asta-i limba
T’it’ihazului, a p rinîlor, amestec tur cu limba ungureasc (1921 – p. 124); Mai bin’e
vorb sc român’et’e ca un b trîn n scut în T’it’ihaz, adic dac tr b , atunc m poc
reduce pe media lui, dar dac trab atunc m-apropii de unu care-m vorbete mai
modern (1947 – p. 125); Or zîs în Rîm n’iie doi tîn ri c aa vorb sc rîm n’et’e ca
str moi lor cîndva (1949 – p. 126). Unele segmente evideniaz importana atitudinii
vorbitorului de limb român atunci cînd în asisten este prezent un monolingv:
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Dac ieste on ungur într noi vorbim unguret’e (1928 – p. 134); Miie nu-m place dac
borb sc cu cin’eva rîm nt’e i st p–acole care nu t’i rîm net’e. M dore i m r u
s nu gînd’asc c d iel vorbim. Apu uomu s auit în jur i vorbet’e unguret’e
(1947 – p. 134); Am fost la doctor, în vara am vorbit cu N. rîm net’e, apu or fost acolo
i unguri. N. o zîs s nu vorb sc rîmânete c e unguri or gând’i c d ii vorbim. Io nam avut bai, t rîm net’e am vorbit (1921 – p. 135).
Printre factorii care au contribuit la schimbarea limbii sînt menionai în primul rînd cei


sociali i demografici (problemele sociale, economice i politice care au intervenit
dup cele dou r zboaie mondiale, diminuarea st rii de izolare a comunit ii

c s toriile mixte, efectivul redus al comunit ii române ti). Româna din Chitighaz a
ajuns îns pe locul al doilea în competiia cu maghiara într-un complex de

împrejur ri, care include i atitudinea vorbitorului de limb român fa de aceasta,


loialitatea lui, prestigiul limbii, con tiina identit ii etnice i chiar atitudinea majorit ii


maghiare fa de români, în comunitate i la locul de munc . Exist i factori
circumstaniali, cum ar fi condiia material proprie într-o perioad semnificativ :
dintre persoanele care în 1990 aveau peste 50 de ani, români înst rii la

naionalizarea început în 1953 au p strat limba român în familie i, prin aceasta,

con tiina identit ii etnice în m sur mult mai mare decît cei care la acea dat erau

 
s raci. În schimb, nu s-a observat nici o relaie între tipul de a ezare (sat, ora ) i
procesul de schimbare a limbii. Pe de alt parte, p strarea limbii române a fost

sprijinit de activitatea bisericii ortodoxe locale, de c s toriile între români i de faptul

c , în ce prive te originea, comunitatea românilor din Ungaria reprezint un grup de
tip indigen.

Schimbarea de cod i frecvena acestei manifest ri conduc la analiza relaiei dintre

schimbarea de cod i schimbarea limbii. Completarea, evocarea, precizarea,
repetarea, manifestarea afectiv , adresarea, dependena de tem sau de situaie sînt
tipuri cunoscute de schimbare a codului. Pe lîng acestea, apar înc dou tipuri în
comunitatea bilingv din Chitighaz, dependente de situaia de schimbare a limbii:

limba folosit în mod obi nuit îl influeneaz pe vorbitor s schimb codul; motivaia
schimb rii codului este pedagogic , pentru ca interlocutorul s îneleag mesajul cît


mai bine i chiar s - i îmbog easc vocabularul (prin traducerea cuvintelor).
Conversaiile în limba matern sînt cercetate din punctul de vedere al integr rii
cuvintelor preluate din maghiar (în grad diferit, de la total pîn la ocazional). O
observaie interesant este aceea c lexicul maghiar împrumutat în secolul al XIX-lea
i în prima parte a celui urm tor a fost supus adapt rii la sistemul propriu limbii

române i sub aspect fonetic-fonologic, pe cînd cel împrumutat în ultimele decenii a

fot adaptat doar morfologic i sintactic, prea puin sau deloc fonetic-fonologic: tök >


tec, „tob (la c rile de joc)”m f nök > fenec „ ef”, dar elnök > elnök „pre edinte”, h t

> h t „frigider”. Faptul se explic , desigurm, prin cunoa terea limbii maghiare în


m sur din ce în ce mai mare i prin extinderea folosirii. În conversaiile române ti,
cuvintele str ine (maghiare) apar frecvent la vorbitorii tineri (18–39 de ani), care abia

mai folosesc limba minorit ii, i mult mai rar la cei vîrstnici (40–85 de ani). Astfel,

cre te considerabil inventarul cuvintelor str ine, în situaia de schimbare a limbii în

cadrul comunit ii. Cei cu o con tiin evident a apartenenei la minoritatea

româneasc manifest totu i o atitudine negativ fa de elementele lexicale
 
maghiare inserate în conversaiile române ti i mai ales fa de schimb rile de cod
realizate din mai multe cuvinte.
A treia seciune a lucr rii, numit Încheiere (Befejezés), prezint un rezumat în

limbile maghiar , român i englez : Összegzés (p. 225–232), Rezumat (p. 233–
240), Summary (p. 241–248).
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Bibliografia (p. 249–270) cuprinde 248 de titluri, dintre care 19 sînt contribuii proprii

ale autoarei (majoritatea în limba român , dar i în limbile maghiar , englez ), ceea

ce arat c Borbély Anna a fost preocupat de aceste probleme insistent i de mult
vreme4.
Seciunea Anexe (Mellékletek – 271–302) cuprinde materiale recoltate prin interviu
sociolingvistic, care a avut mai multe p ri, prima fiind conversaia dirijat pe diferite

teme, urmat de testul subiectiv (cu autoapreciere) de cunoa tere a fiec reia dintre

cele dou limbi, testul obiectiv de vocabular i un chestionar de folosire a limbilor.
Testul de vocabular ofer mai mult decît un inventar de cuvinte proprii variantei

locale a limbii române, c ci observ m i fenomene fonetice specifice, cum ar fi

deschiderea vocalelor i palatalizarea consoanelor dentale (p. 278–282): cart’e,
t’apt n, sopoh, t’eie, caih , îpele, bumbi, clop, cîrp , vool u, mî , cîn’e, pet’e,
d’in, cucuruz, clis , lebini , f rin , curet’, p sul , crumpe, cr st ve, itrom ,
piparc , sore, car / coaje etc. (în ordinea apariiei termenilor în tabel). Chestionarul
de folosire a limbilor (p. 282–293), realizat cu ajutorul a 60 dintre persoanele
intervievate, este deosebit de sugestiv (un singur exemplu, recoltat de la p. 283: la
întrebarea „în ce limb a înv at s vorbeasc iniial”, r spunsurile au ar tat c 53
dintre cele 60 de persoane au deprins vorbirea în limba român , 6 în ambele limbi

folosite în comunitate i numai o persoan în maghiar ).
Reproducem singurul text redat în limba român , preluat din cartea lui Iosif Ioan
Ardelean (Monografia comunii Chitighaz, Arad, 1893): Deie Dumnyezo binye!
Hogyina se ve fie de binye i de s netatye. Da, ce mai facei? Eac ni-am pus la
prânz, plac înye cu noi. Numa în cias bun, c ve mul mesc, i noi vom face.
Întreab -me, c pentru ce-am venit? D’apoi, se aldueasc Dumneyzo pe Domnu.
Eac am p it o t p ranyie cu muierea asta; bato [sic!] vina ei c mult necaz îmi face.
Tot i-am firtyit se se lese de suca ei, – i nici c cum nu me ascult ! (p. 271; am
produs cu fidelitate, dar este posibil ca unele leciuni s presupun o interpretare
diferit a grafiei, avînd în vedere ortografia de la finele secolului al XIX-lea corelat
cu fonetismul regional).

La p. 294 sînt indicate temele celor apte ilustraii (p. 295–301) legate de

comunitatea i de biserica din Chitighaz.


A asea i ultima seciune a c rii conine un Indice tematic (Tárgymutató – p. 303–
305).
În încheiere, vom încerca s evideniem cele mai generale rezultate ale acestei
cercet ri. În comunitatea bilingv româno–maghiar din Chtitighaz se observ o
distribuie a variantelor repertoriului lingvistic pe categorii de vîrst : tinerii se
îndreapt hot rît spre limba majorit ii maghiare, persoanele de vîrst medie au f cut

trecerea la româna standard, numai vîrstnicii mai sînt ata ai de varianta dialectal
local româneasc . Atitudinea adulilor, care înc mai folosesc limba matern , nu
este îns o garanie pentru meninerea româniei, c ci pe de o parte dispare varianta
dialectat , împreun cu cei folosesc, pe de alt parte româna standard se impune
într-un ritm mai lent în comparaie cu maghiara. În deceniul de dup efectuarea
anchetei, româna a fost favorizat de anumite categorii de vorbitori, în funcie de
criteriile aplicate la selectarea subiecilor: b trîni (dup criteriul vîrst ), b rbai (dup

criteriul sex), persoane cu studii mai înalte (dup criteriul instrucie). A a se explic

faptul c b rbaii cu bacalaureat au fost preocupai la interviu s evite chiar i

schimb rile de cod, pe cînd femeile tinere reprezint e antionul cu cea mai mare
aderent la schimbarea limbii (fapt6 ce se poate motiva printr-o mai acut nevoie de
încadrare în sistemul macrosocial). Copiii folosesc româna doar în familiile în care



p rinii au studii mai înalte i vorbesc ei în i i frecvent în limba matern . A adar, o
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bun stare material i o bun instrucie sînt factori care favorizeaz p strarea

identit ii etnice i, prin aceasta p strarea limbii.
Procesul de schimbare a limbii a început în anii 1920–1940, iar datele culese în 1990
indic apropiata încheiere a acestuia. Bilingvismul comunit ii reprezint , în prezent,
faza de tranziie de la monolingvismul românesc la monolingvismul maghiar.

Rezultatele cercet rii Anei Borbély duc la concluzia c acest proces se desf oar

rapid i frînarea lui ar fi posibil , eventual, printr-o înviorare semnificativ a relaiilor


economice i culturale între Ungaria i România.

Note

1. În cele ce urmeaz vom menine aceast echivalare a termenului maghiar

nyelvcsere („schimbarea limbii”). Totu i, dincolo de limitele semantice ale acestui
cuvînt, preciz m c demonstraia Anei Borbély evideniaz pe de o parte schimb rile
survenite în cadrul românei vorbite, mai ales prin apariia limbajului standard, pe de
alt parte procesul accelerat de înlocuire a limbii române cu cea a majorit ii
maghiare.
2. Este vorba, desigur, despre lucrarea sa Cum dispare o limb (istroromâna).


[Bucure ti], Societatea de tiine Istorice i Filologice. 1957.
3. În leg tur cu noiunea limb standard, vezi sinteza unor opinii la I. Gheie,


Introducere în studiul limbii române litarere, Bucure ti, Editura tiinific i
Enciclopedic , 1982, p. 22.
4. Dintre aceste lucruri, o meniune special putem face cu privire la cartea Anei
Borbély, Cercet ri asupra graiurilor româneti din Ungaria (Chitighaz, Micherechi,
Otlaca-Pust ), Budapesta, Tankönyvkiadó, C rile „dun rea” 1990, 108 pagini.
Valorificînd materialul cules în comunele cu populaie româneasc din actualul jude
Békés, autoarea constat c româna vorbit în Ungaria nu este omogen , ci prezint

dou variante dialectale principale: una bihorean , folosit i la Micherechi, comun

ce aparine administrativ judeului Bichi , alta proprie comunelor situate în regiunea



dintre ora ul Gyula i Mure . Astfel, este limpede de ce graiul din Micherechi difer

de vorbirea din Chitighaz i din Otlaca-Pust , care formeaz împreun o unitate

dialectal în raport cu primul (de exemplu, conjunctivul cu s , respectiv cu i „s ”).

Caracteristicile graiurilor române ti din cele trei localit i din Ungaria arat c ele


aparin subdialectului cri ean, avînd i unele elemente proprii celui b n ean de nord
(din zona Aradului). La finele volumului au fost reproduse în transcriere fonetic în
unele texte culese în cele trei comune cu populaie româneasc . Lucrarea Anei
Borbély din 1990 este primul studiu de dialectologie româneasc din Ungaria. Ea a
fost semnalat cercet torilor români prin recenzia publicat de Maria Marin în
Fonetic i dialectologie, XIII, 1994, p. 258–261. Observ m c Ana Borbély a


consacrat pîn acum graiurilor române ti din Ungaria o cercetare dialectologic i

una sociolingvistic , încît ne a tept m ca investigaiile sale asupra acestui subiect s
nu se opreasc aici.
Florentina Zgraon
[Limb i literatur , 2002, vol. III–IV,p.119-122.]

SIMPOZION. COMUNIC RILE SIMPOZIONULUI CERCET TORILOR
ROMÂNI DIN UNGARIA, VII-X, GIULA, 1998-2001
[SIMPOZION, Publica ie a Institutului de Cercet ri al românilor din Ungaria,
Red. Maria Berényi]
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Simpozionul cercet torilor români din Ungaria se desf oar (începând din 1991),


anual, la Giula (singurele excepii au fost în 1993 i 1996 când reuniunea tiinific a


*
avut loc la Chitighaz i, respectiv, la Budapesta) . Cu aceea i regularitate,
comunic rile susinute sunt publicate în Simpozion, devenit un fel de anuar prin care

se fac cunoscute publicului preocup rile tiinifice ale cercet torilor români din

Ungaria care activeaz în domenii umaniste. Pe lâng oamenii de tiin români din

ara gazd , de regul , susin comunic ri i cercet tori din România.

Manifestarea tiinific este organizat de c tre Institutul de Cercet ri al
Românilor din Ungaria din Giula, condus de dr. Maria Berényi, iar publicarea
volumelor de care ne ocup m este sprijinit de Fundaia public „Pentru Minorit ile



Naionale i Etnice din Ungaria”, iar, din 2000, i de Ministerul Înv  mântului i
Ministerul Patrimoniului Culturii Naionale.
Ne propunem s prezent m comunic rile susinute la patru dintre ediiile
simpozionului (1997-2000), ap rute în volum dup cum urmeaz : VII – 1998 (200 p.),

VIII – 1999 (204 p.), IX – 2000 (224 p.) i X – 2001 (192 p.).
De la înfiinarea Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, în 1993,
Cuvântul de deschidere este rostit de c tre directoarea acestuia, Maria Berényi. Cu

aceast ocazie, an de an, vorbitoarea evideniaz împlinirile i dezideratele, visurile
i îngrijor rile comunit ii oamenilor de tiin români din Ungaria, dornici s afirme

identitatea i specificul naional, s menin autonomia cultural , s apere creaia

spiritual româneasc , manifestat în limb i cultur .

Tematica reuniunilor tiinifice de la Giula ilustreaz domeniile de preocupare

ale institutului organizator, i anume: istorie (istoria românilor din Ungaria, în general,


istoria unor comunit i, istorie laic i religioas , istoria culturii i a înv  mântului
românesc, evocarea unor personalit i ale culturii naionale etc.); etnografie  i folclor

(obiceiuri, credine, creaii etno-folclorice); literatur (istoria literaturii, critic i teorie
literar ); lingvistic .
i Dialectologie”, în prezentarea
Având în vedere profilul revistei „Fonetic

noastr ne vom opri doar asupra comunic rilor care se refer la studiul limbii i al

graiurilor. Pentru a evidenia varietatea chestiunilor abordate, vom aminti, totu i,
titlurile contribuiilor din primele trei domenii. (Întrucât nu intenion m nicidecum s
facem o ierarhizare a lucr rilor, prefer m prezentarea titlurilor respectând ordinea
alfabetic a autorilor). Preciz m, totodat , c al VIII-lea Simpozion (inut în 1998) a
fost consacrat împlinirii a 150 de ani de la Revoluia din 1848.
I. Istorie
Maria Berényi, Colonia macedoromân din Miskolc i familia aguna (VII, p.
15-34); Românii din Pesta i evenimentele din 1848-49 (VIII, p. 26-45); Reuniuni
înv  toreti din Bihor i Criana în secolul al XIX-lea (IX, p. 8-27); Români din
Ungaria la coli superioare din Oradea, în secolul al XIX-lea (X, p. 56-72).

Nicolae Boc an – Ioan Popovici (Arad), Consistoriul ortodox din Arad în 1849
(VIII, p. 7-17).
Elena Rodica Colta (Arad), Circulaia c rilor vechi româneti în Ungaria (VII,
p. 35-56).
Elena Csobai, Rolul bisericii ortodoxe în p strarea identit ii la românii din
Giula (VII, p. 78-86); Aspecte din istoria românilor din Giula (VIII, p. 65-74);

*

Comunic rile primelor  ase ediii ale Simpozionului le-am prezentat în aceast revist , în 1998 (FD,
XVII, p. 267-273). Pentru cei interesa i, inform m c lucr rile Simpozionului cercet torilor români din Ungaria
(vol. I-X) pot fi g site la Biblioteca Institutului de Lingvistic „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”.
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Comunitatea româneasc din Vecherd (IX, p. 92-105); Comunitatea româneasc din
Cenadul Unguresc (X, p. 108-115).
Eugen Glück (Arad), Contribuii cu privire la promovarea revendic rilor
bisericeti române din Ungaria în anii 1848-49 (VII, p. 67-77); Deputai români în
parlamentul Ungariei în 1848-49 (VIII, p. 46-64); Contribuii cu privire la activitatea
colilor româneti din sud-estul Ungariei (1868-1918) (IX, p. 28-60); colile româneti
din nord-estul Ungariei (secolele XVIII-XX) (X, p. 73-96).
Eva Iova, 20 de ani … (de la înfiinarea redaciei româneti a Radiodifuziunii
Maghiare (IX, p. 61-74).

Constantin Malina , Contribuii la circulaia c rii româneti vechi la Pesta:
„Gramatica” de la 1826 a lui Ioan Alexi (VII, p. 57-66).
Cornel Munteanu, Presa românilor din Ungaria (IX, p. 75-91).
Ioan Octavian Rudeanu, Primele încerc ri ale românilor din Ungaria de
reînfiinare a Mitropoliei Ardealului (VIII, p. 18-25).
Gheorghe Sant u, Colegiul Mocsáry Lajos (VII, p. 97-111); Vechimea i starea
românilor în Criana (VIII, p. 75-111); Cum s-a format numele neamului românesc i
al  rii lui? (IX, p. 106-127); Concepia lui Kossuth cu privire la Confederaia
dun rean (X, p. 97-107).

Nicolae Saramandu (Bucure ti), Coloniile aromâneti din Austria i Ungaria la
începutul secolului al XIX-lea (VII, p. 7-14).
II. Etnografie i folclor
Maria Gurz u Czeglédi, Vasile Gurz u. Riturile de trecere în oraia de
iert ciune  i în hora mortului (IX, p. 198-207); Poezia ceremonialului de
înmormântare la românii din Micherechi (X, p. 153-164).
Ana Hoopan, Influenele literaturii apocrife asupra folclorului românesc din
Ungaria (VII, p. 121-128); Tradiia în societatea modern român (VIII, p. 138-142);
Mitul Zbur torului (IX, p. 208-223).
Eva Kozma-Fr tean, Un manuscris cu 257 de texte populare (VIII, p. 180183).
Emilia Martin, Funcia imprecaiei în societatea tradi ional (VII, p. 129-150);
Locuina românilor din Ungaria (VIII, p. 143-153); Norme etice în societatea
tradiional (IX, p. 169-179); Cimitirul – purt tor de informaii istorice  i etnografice (X,
p. 145-152).
Stella Nicula, Lumea viselor (VIII, p. 184-196); Oul dup credinele poporului
(IX, p. 180-197); Meteorologie popular la românii din Ungaria (X, p. 180-191).
Gheorghe Petrujan, Obiceiuri de iarn la Aletea – Carnavalul (VIII, p. 197203).
Narcisa tiuc , Obiceiuri de natere reflectate în naraiuni (IX, p. 159-168).
III. Istoria literaturii

Gheorghe Petru an, Coordonatele concepiei naionale a lui Ioan Slavici (VII,
p. 87-96); Luptele politice ale lui Mihai Eminescu (X, p. 8-18).
IV. Lingvistic
Articolele de lingvistic se refer la chestiuni privitoare la limba român
standard sau la graiurile locale. Acestea din urm au în vedere aspecte de

sociolingvistic i antroponimie.

Ana Borbély, bun cunosc toare a situaiei actuale a comunit ilor române ti



din Ungaria i beneficiind de o bogat informare tiinific , î i întemeiaz observaiile
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pe numeroase cercet ri de teren efectuate în ultimii 15 ani. Rezultatele acestora sunt
valorificate, între altele, prin comunic rile susinute la Giula. Astfel, în Meninerea
limbii române la Micherechi (VII, p. 151-160), dup un scurt istoric al localit ii,
atestat pentru prima dat în 1359, se demonstreaz , cu date statistice, c

Micherechiul a r mas românesc i c limba român este cunoscut de majoritatea
locuitorilor (în jur de 83% în 1990). Particularit ile graiului sunt discutate din dou


perspective: comparativ cu româna standard i prin referire la alte graiuri române ti
din Ungaria. Din punct de vedere dialectal, acest grai se încadreaz în subdialectul

cri ean, apropiindu-se mai mult de graiul din satele bihorene (Apateu, Bedeu, S cal),

decât din cele de la sud de Giula (Aletea, Chitighaz, Otlaca-Pust , B tania i

Cenadul Unguresc). Spre deosebire de alte comunit i române ti din Ungaria,
micherechenii au r mas monolingvi pân în ultimele decenii. Cauzele care explic
p strarea limbii române pân în anii ’80 sunt ponderea românilor în localitate (dup
recens mântul din 1990 ei reprezentau 80,6% dintre locuitori), caracterul de

localitate închis (cu biseric româneasc ortodox , c s torii endogame i cu

p strarea ocupaiilor tradiionale: agricultur , cre terea vitelor), poziia geografic

 
(Micherechiul este a ezat într-o zon lateral fa de celelalte sate române ti) i
ocupaia mai nou (gr din ritul în sere) care a atras dup sine stabilitatea forei de

munc i prestigiul economic. În ultimii ani, îns , c ile de meninere a limbii române,


de cunoa tere a românei standard s-au îngustat (în afar de biseric i, mai puin, de
coal , celelalte posibilit i de contact cu limba român – emisiuni de radio i de
televiziune, c l torii în România – nu mai sunt viabile).
A doua comunicare a Anei Borbély, Schimbarea de cod la românii din
Ungaria. O strategie de comunicare cu discursul bilingv (VIII, p. 126-137) se refer la
i p e r s o n a l , în situaii
tipuri de schimbare de cod, s i t u a  i o n a l


formale i informale, insistându-se asupra trecerii de la român la maghiar i asupra

c a u z e l o r, m o d u l u i d e p r o d u c e r e, l o c u l u i i s t r u c t u r i i
schimb rilor de cod în cadrul comunic rii. Fenomenul este determinat de lipsa unui
cuvânt din repertoriul (românesc) al vorbitorului, de un lapsus de moment, de


participani i, în general, de circumstanele în care se desf oar comunicarea.
Schimbarea codului poate cuprinde un cuvânt, o expresie, o propoziie sau chiar

fraze întregi, iar trecerea se poate face con tient, vorbitorul marcând-o prin observaii

cum ar fi „cum zice ungurul”, sau incon tient. Se subliniaz c schimbarea codului

are loc mai ales când la discuie particip bilingvi i se atrage atenia asupra faptului

c fenomenul nu trebuie interpretat ca gre eal (de vorbire), ci ca un element normal
al comunic rii în situaie de bilingvism.

Problema bilingvismului este reluat pe larg în comunicarea aceleia i autoare,

intitulat chiar Bilingvismul (IX, p. 137-149). Con tient de faptul c participanii la

simpozion reprezint un public având preocup ri diverse i c bilingvismul
caracterizeaz întreaga comunitate româneasc din Ungaria, Ana Borbély face o
incursiune ampl în problematica acestui fenomen lingvistic, începând cu definiiile
date de c tre diferii cercet tori (Leonard Bloomfield, Michael A. K. Halliday, John
Macnamara, William Francis Mackey) reinând-o, în special, pe cea a lui Uriel
Weinreich. În continuare, sunt prezentate diversele tipuri de bilingvism (individual –
de grup, echilibrat – dominant, natural sau primordial – artificial sau secundar,
simultan – succesiv, bicultural – monocultural etc.). Bilingvismul de grup se poate
referi la comunit i bilingve stabile sau instabile ori de tranzi ie. Comunitatea de
români din Ungaria face parte din bilingvismul de grup caracterizat ca instabil, de
tranziie între dou faze monolingve. Stoparea sau m car încetinirea tendinei de
înlocuire a limbii materne (româna) cu cea oficial (maghiara) se pot realiza prin
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dezvoltarea intern a limbii române (planificare de corpus) i schimbarea funciilor

acesteia i a drepturilor pe care le au membrii comunit ii în utilizarea ei (planificare


de statut). Planificarea de corpus se refer la cunoa terea normelor ortografice ( i,

am zice noi, ortoepice i de punctuaie), descoperirea unor noi surse de îmbog ire a

lexicului ( i, am zice noi, acceptarea neologismelor din româna standard actual ),

editarea de dicionare ( i, am zice noi, în general, a unor lucr ri de cultivare a limbii).


La acestea se adaug educarea copiilor i a tinerilor în limba matern ( i, am zice

noi, în spiritul i respectul acesteia). În încheiere, autoarea prezint diferenele dintre
schimbarea codului (specific bilingvilor), amestecarea codurilor (întâlnit , de

asemenea, în unele faze ale bilingvismului) i problema împrumuturilor (care nu ine

de bilingvism) i subliniaz c într-un individ bilingv nu tr iesc doi indivizi monolingvi.
În urm torul volum al Simpozionului, Ana Borbély descrie Diversitatea limbii
române în Ungaria (X, p. 37-55). Pornind de la chestiuni generale legate de

varietatea lingvistic i de variantele unei limbi (standard – nonstandard, teritoriale –
sociale – funcionale), autoarea atrage atenia asupra faptului c varianta standard
nu poate ine locul variantelor nonstandard. În continuare sunt prezentate variantele

evideniate de studierea graiurilor române ti din Ungaria.
Variantele teritoriale relev , pe de o parte, tr s turi comune tuturor graiurilor


române ti din Ungaria i, pe de alt parte, anumite particularit i prin care aceste
graiuri se repartizeaz în dou grupuri: cele vorbite în localit ile din judeul Hajdú
Bihar, la care se adaug Micherechiul, din judeul Békés, i cele vorbite în judeele

Békés i Csongrád. Pentru exemplificare, Ana Borbély prezint fragmente de texte
culese din câteva localit i situate în cele dou zone.
Variantele sociale sunt ilustrate prin texte culese dintr-o singur localitate


(Cenadul Unguresc), de la trei informatori cu preg tire colar diferit (unul cu coal

primar , al doilea cu liceu i al treilea cu studii superioare), a c ror vorbire este mai

mult sau mai puin influenat de româna standard. În sfâr it, un al patrulea
informator, din Chitighaz, fost spion, are un statut special, evideniat de limbajul
folosit (cu multe subînelesuri, pauze în vorbire, referiri la fapte necunoscute sau
puin cunoscute de interlocutor).
Variantele funcionale, legate de situaia de comunicare, sunt exemplificate
prin fragmente de text înregistrate în condiii diferite: unul reprezentând o discuie


informal între dou prietene (din Chitighaz, înregistrate f r tirea lor) i al doilea,
un interviu sociolingvistic (realizate de Ana Borbély cu una dintre vorbitoarele
participante la prima înregistrare). Comentariile asupra acestor dou tipuri de

comunicare au fost publicate de autoare în 1997 (în Simpozion, VI, p. 71-88, i, cu
unele modific ri, în FD, XVI, p. 23-32).
Pentru a sublinia varietatea limbii române vorbite în Ungaria, se arat c , pe
lâng vorbitorii români b tinai, pentru care româna este limba matern , iar
maghiara reprezint a doua limb , aici tr iesc români emigrani din România, având,
de asemenea, ca limb matern româna, b iaii b tinai de naionalitate rrom , cu



limba matern româna i cu maghiara ca a doua limb i, în sfâr it, ungurii b tina i
care înva limba român ca pe o a doua limb .
Comparând româna vorbit în Ungaria cu cea din afara Ungariei, Ana Borbély

subliniaz varietatea teritorial a acesteia din urm i, pentru exemplificare, ofer

mostre din dialectele aromân, meglenoromân i istroromân.
F r a trage o concluzie clar în leg tur cu varianta care ar trebui adoptat
oficial de c tre românii din Ungaria, în încheiere se face apel la toleran lingvistic ,
subliniindu-se c folosirea uneia sau alteia dintre variantele amintite nu trebuie
stigmatizat .
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Se impune observaia c majoritatea articolelor Anei Borbély conin elemente
de politic lingvistic de strict actualitate, demne de a fi luate în seam de c tre

factorii de analiz i decizie preocupai de minorit ile naionale din Ungaria, în spe
de cea româneasc .
Stella Nicula, în Supranume la românii din Chitighaz (VII, p. 161-187), se
ocup de unele aspecte teoretice ale antroponimiei (categoriile antroponimelor,

originea i motivaia lor, fiecare afirmaie fiind ilustrat prin exemple din limba
român ). În Chitighaz au fost identificate 300 de supranume atribuite celor 95 de
familii studiate. Rein atenia supranumele create din elemente dialectale (locale sau
comune, în general, graiurilor nord-vestice): Nemeu, a lu Conce, Tong loi, odu, a

lu F rin . În continuare, se d o list alfabetic a tuturor numelor de familie i
supranumelor din Chitighaz care, apoi, sunt reluate într-o variant sistematizat în

funcie de provenien (domeniile de care aparin i originea: româneasc , maghiar ,
bulgar , german , greac , slav , ucrainean ).


Acela i subiect (antroponimia) i un obiect de studiu asem n tor (nume de

familie în Chitighaz) se întâlnesc în articolul semnat de Viorica Goicu (Timi oara),
Nume de familie ale românilor din Ungaria (VIII, p. 112-125). Mai întâi se discut , pe



baza toponimiei, vechimea unor a ez ri române ti din fostul comitat al Bichi ului (cu
atest ri din secolele al XIII-lea – al XV-lea), pentru a se ar ta, în continuare, c , la

 
sfâr itul secolului al XVII-lea, peste populaia veche, b tina , s-au suprapus
românii colonizai dup expulzarea turcilor din Ungaria.
În Chitighaz, localitate atestat pentru prima dat în 1412, românii s-au stabilit
în patru valuri succesive, ultimul produs în 1724. Datele (nume de familie) discutate
sunt preluate din monografia satului Chitighaz semnat de preotul Iosif-Ioan

Ardelean, ap rut în 1893 i republicat în 1986. Cele mai multe dintre numele de

familie i supranumele consemnate de Iosif-Ioan Ardelean dup o conscripie din
1768 sunt de origine româneasc (Berbecar, Bucur, Chepeneag, Cioban, Ciumpil ,
Cre, Faur, Negru, Orbu, Ro, Surd) sau provin de la cuvinte comune împrumutate
de români din alte limbi (Balmo, Ciurdar, Coci, Gule). Cele mai multe dintre
aceste nume s-au p strat pân ast zi, ceea ce înseamn c ele aveau deja la data
conscripiei (1768) statutul de nume oficiale. Alte nume, precum Abrudan, Ardelean,
Crian, H lm gean, Mo, S l gean, cu mare frecven în ara Zarandului (unde muli
români, conform datelor istorice, au ajuns din inuturile muntoase ale Transilvaniei)
susin proveniena unor familii din Chitighaz din zona amintit . Argumentele de ordin
lingvistic invocate de Viorica Goicu (particularit i comune graiurilor din câmpia

vestic a României de azi i graiului românesc din Chitighaz) sunt valabile doar în

parte, în sensul c termeni ca oarecând, cucuruz, tin . a. sunt întâlnii în toat aria
nord-vestic a graiurilor dacoromâne. Dintre numele vechi, cu veche tradiie în

onomastica româneasc , sunt citate i Lup(u), Urs(u), atribuite, dup obicei, cu

scopuri benefice, fiind atestate în Chitighaz, la 1742, atât ca nume de botez, cât i de

familie. Concluzia este c românii din Ungaria i-au p strat identitatea nu numai prin


credina ortodox , dar i prin grai i numele de familie.
Victoria Moldovan (Cluj-Napoca), în articolul Pentru promovarea limbii române
(IX, p. 128-136), se ocup de limba român în contextul actual, specific secolului XX,

al globaliz rii, în care se pune problema soartei limbilor mici i minoritare. Este
necesar, subliniaz autoarea, s se întreprind aciuni de promovare, cu mai mult
curaj, a limbii române. Argumentele cu ajutorul c rora se poate convinge în acest
domeniu sunt de ordin: politic (româna, ca limb de stat, trebuie, în mod obligatoriu,
promovat de statul român, inclusiv pentru Republica Moldova); tiin ific (romanitatea
nu poate fi corect studiat f r a se ine seama de limba român , „al patrulea picior al
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mesei”, cum a numit-o, într-o exprimare plastic , Alf Lombard); cultural (prin


personalit i de talie internaional , Enescu, Eliade, Ionescu, Cioran, Brâncu i, dar i
prin originalitatea operei multor c rturari români, cultura român a contribuit major la
îmbog irea patrimoniului universal); cantitativ-numeric/ demografic (limba român
este folosit ca mijloc de comunicare, conform unor date de pe Internet, de peste
30.000.000 de oameni); spaial/teritorial (româna este utilizat pe o suprafa
extins ). Vorbind în termenii din Didactica Magna a lui Jan Comenius, care, cu peste
300 de ani în urm , se referea la limbile ce se cuvin a fi înv ate de c tre cehi „pentru

convorbirea cu vecinii” (între care numea i româna), ca limb a vecinilor limba

român ar trebui s intereseze pe ru i, ucraineni, bulgari, sârbi, unguri. În aceast
ordine de idei, grija pentru limba român trebuie s devin o obligaie pentru statul

român, iar aciunile de ap rare i de promovare a acesteia nu pot fi considerate, în
nici un caz, culpabile. Concret, limba român trebuie promovat atât pe plan intern


(prin m suri de „cultivare a limbii” i de „ecolingvistic ”), cât i pe plan extern (în

rândul i în beneficiul cet enilor de origine român sau al vecinilor/str inilor de orice

origine, prin mijloace specifice destinatarului). Astfel, publicarea i difuzarea unor

manuale, metode de înv are, gramatici, dic ionare adecvate scopului i momentului

reprezint tot atâtea posibilit i i instrumente necesare. Totodat , oferta de c ri
bune i frumoase poate fi o cale prin care cet eanul înstr inat de limba român sau
str inul dornic pot întreine, relua ori începe o apropiere sufleteasc de limba

român . În aceea i ordine de idei, Victoria Moldovan subliniaz importana unor
întâlniri (cursuri, dezbateri) cu formatori sau, în general, cu oricine se intereseaz ,
într-un fel sau altul, de limba român .

Ileana Mure an (Cluj-Napoca), în Probleme ale limbii române actuale (X, p.
19-36), se refer la aspectul diferit, în unele privine, al românei contemporane fa
de alte perioade ale evoluiei sale. Raportându-se la o caracteristic recunoscut a
limbii române, „elasticitatea”, permeabilitatea la neologisme, capacitatea deosebit


de adaptare a împrumuturilor din alte limbi, deschiderea i tendina de înnoire i
îmbog ire lexical permanent , autoarea prezint , pe baza unei document ri
serioase, câteva tr s turi ale dinamicii lexicului actual. Acestea se manifest prin: 1.
îmbog irea vocabularului limbii literare (standard) cu elemente specifice, pe de o

parte, limbajelor tehnic, politic, administrativ i, pe de alt parte, lexicului familiar,
popular, argotic; 2. reducerea ponderii împrumuturilor de origine romanic ,
caracteristice structurii neologice a limbii române, cu cele de origine englez ; 3.
trecerea de la folosirea precump nitoare a sufixelor ca mijloc de derivare lexical la
formarea de cuvinte noi cu prefixoide; 4. interferena lexical a limbajelor de
specialitate, cu folosirea metaforei ca mijloc de transfer; 5. amplificarea accentuat a
împrumuturilor cu caracter internaional. În rândul preferinelor lexicale actuale dictate
i unele cliee lingvistice care, în nici un caz, nu pot fi
de mod se încadreaz
acceptate. Articolul se încheie cu o list ampl cuprinzând termenii (anglicisme),


prefixele, prefixoidele i sufixele cu mare circulaie în româna actual , precum i

câteva dintre cli eele lingvistice de evitat.

Prin temele abordate i prin recomand rile exprimate sau subînelese,
consider m prezena acestor dou articole semnate de cercet toarele clujene între

materialele Simpozionului ca deosebit de util , bine venit i cu impact la publicul
cititor/auditor. Amintim aici doar un aspect: motivaia oferit românilor din Ungaria de



a- i p stra limba matern i de a o transmite i tinerei generaii.

Pe lâng interesul tiinific pe care îl comport , prezentarea articolelor de

lingvistic , cu problematica lor variat i bogat în informaii diverse, este menit s
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reflecte, m car în parte, inuta, competena i varietatea preocup rilor oglindite în
comunic rile Simpozionului de la Giula.
iunie 2002

Maria Marin

Institutul de Fonetic i Dialectologie „Al. Rosetti”

Bucure ti, Calea 13 Septembrie, 13

Nyelvcsere
[Borbély Anna, Nyelvcsre, Budapest, 2001, 305 p.]

„A mintában szerepl feln ttek adataiból ki lehet következtetni a nyelvcsere
kezdetének körülbelüli évtizedeit (1920–1940), az 1990-ben román általános
iskolába járó gyermekek adataiból pedig a folyamat közeli befejez dését is.”
Ezzel a megállapítással zárul Borbély Anna munkája a magyarországi román
kisebbség nyelvi helyzetér l.
E megállapítás mást mond a nyelvi kisebbségi és mát s nyelvi többségi olvasónak:
az els t rádöbbenti például arra, hogy rá is, közösségére is ugyanez vár, az utóbbit
pedig valószín leg hidegen hagyja. És ez így van rendjén, mert az anyanyelve
megtartásáért napról napra megküzdeni kénytelen, s ebbe a szélmalomharcba néha
belefáradó, azt feladó közösség helyzetét az, aki számára a világ legtermészetesebb
dolga anyanyelvén mindenhol, minden pillanatban megszólalni, nem igazán képez
átérezni.
A kétnyelv séggel foglalkozó szakirodalomban ritkán fordul el , hogy a kutató ilyen
pontossággal meg tudja határozni egy kisebbségi közösség nyelvcseréjének mind
kezd , mind végpontját. S tulajdonképpen ez az egzaktság a megdöbbent , hiszen
egy eredetileg viszonylag izoláltan él , egynyelv , majd a 20. század eleji politikai és
gazdasági változások hatására kétnyelv vé vált közösség alig hetven év alatt jutott el
a nyelvcsere folyamatának végpontjához: oda, ahol a kétnyelv séget az új
egynyelv ség váltja fel.
A Borbély Anna könyvében vizsgált nyelvcsere jelensége kisebb-nagyobb mértékben
a világ összes kétnyelv  közösségében kimutatható, azt pedig, hogy az adott csoport
mennyi ideig képes megtartani a kétnyelv ség valójában csak látszólagos
stabilitását, nem kizárólag küls tényez k, hanem – amint a vizsgálat bizonyítja –
bels faktorok is befolyásolják.
A kötet a kétegyházi román–magyar közösség beszélt nyelvének 1990-ben rögzített
tulajdonságait mutatja be: milyen típusú kétnyelv ség jellemzi, milyen szerepet tölt
be az anyanyelv a közössége mindennapi életében s milyen a környezet nyelv,
befolyásolják-e s ha igen, hogy a nyelvi és társadalmi tényez k a különböz
kommunikációs helyzetekben történ nyelvválasztást, milyen jellege van a magyar és
a román egymásra hatásának. Ezen túlmen en a szerz vállalkozik a nyelvcserehelyzetben lev közösség szociolingvisztikai leírására, elvégzi a nyelvválasztás
mikéntjének, továbbá a közösség román nyelvi repertoárjának, illetve esetleges
változásainak feltárását.
Az 1990-ben lefolytatott vizsgálat eredményei szerint a kétegyházi román közösség
esetében kétnyelv ség valójában átmenet a román egynyelv ség és a magyar
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egynyelv ség között. Mi több, leszögezhet az is, e kisebbség már a nyelvcsere
el rehaladott szakaszában található. A román nyelv háttérbe szorulásának egyik f
oka a magyarral és a románnal kapcsolatos attit dökben keresend . Az attit dök
fogalomköre nem igazán nyelvészeti kategória, kialakulásuk ugyanis társadalmi
tényez k, a tágabb környezet hatatására vezethet vissza, vizsgálatuk azonban
viszonylag pontos képet ad egy nyelvi kisebbség anyanyelvének társadalmi
státusáról, vagyis társadalmi elfogadottságáról. Ennek fényében Borbély
megállapítja: a vizsgált közösségben lejátszódó nyelvcserének velejárója az attit dök
megváltozása, ami figyelemre méltó felismerés, hiszen e közösség esetében nem a
két nyelvhez f z d attit dök hatására indult be ez a folyamat. Kiderült ugyanis, hogy
a román kisebbségnek nincs igazán pozitív véleménye saját román nyelvjárásáról: a
vizsgálati alanyok nem egyszer maguk közlik az adatgy jt vel, hogy kérdésére adott
válaszuk kevert, vagyis nem-sztenderd nyelvváltozat. Az adatok azonban azt is
mutatják, a kétnyelv ségben él kétegyházi románok közösségi identitásában az
anyanyelv sokkal fontosabb szerepet játszik, mint egy egynyelv  közösség tagjainál
(igaz ez például a vajdasági magyar közösségre is). Ez azt a következtetést engedi
meg, miszerint az anyanyelvét elveszített kétegyházi román egyben elveszíti román
identitástudatát is, ami kézenfekv , hiszen kisebbségek esetében nagyon gyakran az
anyanyelv meg rzése elválaszthatatlan a kultúra, a hagyományok, a vallás stb.
meg rzését l.
A román kisebbségi csoportban lejátszódó nyelvcserét a román és a magyar
nyelvtudásbeli különbségek szintén igazolják, hogy ugyanis (viszonylag) stabil
kétnyelv ség jellemezné a közösséget, tagjai legalábbis megközelít leg azonos
szinten ismernék minkét nyelvet. Kétegyházán azonban a helyi román
nyelvváltozatot els sorban az id sebbek ismerik, a magyar nyelv ismerete pedig
inkább a gyermekekhez köthet . Ha a gyermek mégis beszél románul, akkor ezt a
tényt a szül k magasabb iskolai végzettsége, valamint az otthoni gyakoribb román
nyelvhasználat magyarázza. Van azonban ennek a nyelvcsere-folyamatnak egy
atipikus tényez je is. Atipikus, mert csak egy bizonyos életkori csoportra igaz. A
vizsgálatban részt vev k között ugyanis elkülöníthet egy korosztály, amely tagjainál
összefüggés áll fenn anyanyelvük meg rzése és a múltban elfoglalt társadalmi
pozíciójuk között. Azoknak az adatközl knek, akik 1990-ben ötven évesnél
id sebbek voltak s az 1953-ban elkezd dött államosításkor a közösség módosabb
rétegét képezték, er s az identitástudatuk, a családon belül pedig jobban meg rizték
a román nyelvet. Ugyanakkor azok, akik ebben az id szakban a szegény réteghez
tartoztak, ma már kevésbé ragaszkodnak anyanyelvükhöz, ennélfogva román
identitástudatuk is gyenge.
Azt, hogy Kétegyházán a román közösség a nyelvcsere el rehaladott állapotban van,
a csoport nyelvválasztási szokásai is bizonyítják, amelyeket a nyelvhasználati színtér
és a partner, továbbá a beszél életkora, nyelvtudása, házastársának nemzeti
hovatartozása és a nyelvek presztízse határoz meg. A vizsgált közösséghez tartozók
a románt gyakorlatilag csak a falu határain belül használják, azonban itt is egyedül a
templom az a színtér, ahol a román nyelv használata meghaladja mind a magyar,
mind a magyar és a román együttes használatát. Tehát a kétegyházi románoknak
megváltoztak a nyelvválasztási szokásaik, következésképp a közösségben a román
dominanciája csökken, a magyaré viszont n .
Végezetül álljon itt a következ epizód: „Két esetben alkalmam volt román–magyar
vegyes házasságban él magyar feleségekkel beszélgetni. Az egyik feleség
megtiltotta a férjének, hogy részt vegyen a vizsgálatban. Véleménye szerint a román
nyelv használatának semmi értelme nincs.” Pedig van.
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Borbély Anna (2001): Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok
közösségében. MTA Nyelvtudományi Intézet Él nyelvi Osztálya, Budapest

Bene Annamária
[Iskolakultúra, 2002/ 12.sz. p.115-117.]

Publica ii ale românilor din Ungaria
[Izvorul, Red. Emilia Martin, Simpozion, Micherechi Pagini istorico-culturale, Red Maria
Berényi, publica ii ale Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria]



De i nu suntem prea departe unii de alii recunosc, ca om de

pres , c tiu prea puine despre publicaiile românilor din Ungaria.


Eram obi nuit s cred c în comunit ile române ti circul dou trei
periodice. M bucur c aceast imagine mi-a fost contrazis când
am primit, prin bun voina universitarului Cornel Munteanu, un bra

de c ri i reviste în limba român care ilustreaz eforturile



comunit ii române ti din Ungaria de a- i afirma limba i tradiiile.
Cât au mai r mas din ele.
O succint prezentare a câtorva publicaii, care mi-au ajuns pe
masa de lucru, ne va ajuta s ne form m o p rere despre

preocup rile comunit ii române ti din Ungaria.

• „IZVORUL”, revist de etnografie i folclor (nr. 21) este
publicaia Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria, (editor
responsabil Maria Berényi, redactor Emilia Martin). M-a ajutat s -mi
fac o imagine despre programul revistei cuprinsul numerelor din
perioada 1982-1999. În aceast perioad , opt ani revista nu a
ap rut din motive financiare. Este o revist sobr , cu apariie lunar ,

care se ocup de cercet rile întreprinse în a ez rile cu populaie

româneasc . Se apeleaz la documente din arhivele bisericilor i


ale colilor dar i la cercetarea propriu-zis pe teren. Mi-am dat
seama c în mare parte se recurge la reconstituirea unor fenomene


de etnografie i folclor pentru a analiza particularit ile etnice i de
limb ale locuitorilor români. În colecia revistei stau m rturie

articole care se refer la obiceiurile de înmormântare, de na tere,


de nunt . Despre boli, credine i superstiii. Despre miturile i
riturile de construcie. Despre balada „Mioria”. Despre colindatul la
românii din Ungaria.

Aproape în fiecare num r am întâlnit însemn ri i tabere de

cercetare istoric i etnografice. În num rul 21, care a ap rut la
Giula în anul 2000 este prezentat comunitatea românilor din
Cristur, un studiu relevant, scris de Emilia Martin, despre credina
românilor de aici. Scrie autoarea în finalul studiului: „Din cele de mai
sus reiese c factorii care au generat asimilarea românilor din
Cristur sunt variai, prin complexitatea acestora a rezultat dispariia

etniei române ti din localitate. Pentru factorii principali ai procesului
de integrare se enum r starea material care a limitat posibilit ile
de relaii. Situaia critic pe o lung perioad de timp a parohiei
ortodoxe, criza înv  mântului românesc, c s toriile mixte care

împreun au cauzat pierderea limbii materne. În lipsa cunoa terii

limbii, specificul etnic se prezint doar prin con tiina cristurenilor c
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str mo ii lor au fost români.” Dup cum se vede, o revist extrem
de interesant care ne pune în leg tur cu o realitate care trebuie

cunoscut i de noi, cei din România.
• „DIN TRADI IILE POPULARE ALE ROMÂNILOR DIN
UNGARIA” (Budapesta, 2000) redactor Emilia Martin, apare ca o
publicaie a Societ ii Etnografice Maghiare. Este revista unui

program cultural lansat cu 25 de ani în urm pentru salvarea i
p strarea culturii populare a naionalit ilor din Ungaria scrie Ivan
Balassa. Cu texte bilingve, num rul jubiliar scrie despre manifest ri
i creaii populare specifice tinerilor c s torii, despre strig turile de

nunt i contextul lor ritual-ceremonial ori despre blestem, ocar ,
înjur tur în comunitatea româneasc din Micherechi. Un alt studiu
avizat se refer la toponimele localit ii bihorene Bedeu. Fiecare

articol ar necesita un comentariu aparte prin substana i bog ia de

informaie. Este p cat c asemenea reviste nu au circulaie i în

România deoarece, mai ales pentru speciali ti, pot oferi termeni de
comparaie în domeniul cercet rii.
• MICHERECHI (pagini istorico-culturale) – publicaie a Institutului

de Cercet ri a Românilor din Ungaria (redactor i editor responsabil
Maria Berényi) este o monografie în toat puterea cuvântului (360
de pagini0. Cartea este rodul evalu rii materialului documentar din

arhive dar i al cercet rii de teren în cinci localit i care se afl


acum în România: M d ra , Cefa, Iona da, Inand, Ciumeghiu

deoarece baza izvoarelor istorice spun c str mo ii micherechenilor

de azi sunt originari din aceste a ez ri. Concluziile cercet rii sunt:
în aceste localit i majoritatea populaiei o alc tuiesc românii; toate
sunt localit i mai mici decât Micherechi; în fiecare comun din
România locuitorii români au rudenii în una dintre cele 19 localit i
din Ungaria locuite de populaie româneasc ; în cimitirele
localit ilor respective, cele mai frecvente nume de familie coincid

cu numele de familie din Micherechi. La fel au fost depistate i

supranumele familiilor române ti care coincid cu cele ale

micherechenilor. Monografia este alc tuit dup criterii tiinifice, cu


analize i comparaii care-i sporesc cunoa terea acestei comunit i.
(…)
• „SIMPOZION” este antologia comunic rilor celui de-al IX-lea
Simpozion al cercet rilor români din Ungaria (6-7 noiembrie 1999)
i tip rit la Giula în anul 2000. Este ultimul simpozion din secolul
trecut, dup cum afirm Maria Berényi, editorul responsabil al
publicaiei. Este un prilej pentru autoare s fac bilanul unui timp
care a trecut socotind c problema principal este s g seasc


modul de a- i p stra demnitatea i integritatea moral . „Existena
noastr etnic -naional st în permanen sub semnul întreb rii”
afirm Maria Berényi. Afl m din cuprinsul antologiei c Simpozionul


a avut o tematic variat – de la activitatea colilor române ti din
Ungaria pân la mitul Zbur torului. Comunicarea universitarului
b im rean Cornel Munteanu referitoare la presa românilor din
Ungaria, ca un bun cunosc tor al fenomenului, mi-a adus multe
limpeziri în acest sens. El observ dou tendine în evoluia presei
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române ti din Ungaria: una centripet menit s strâng rândurile,
s grupeze intelectualitatea din prima linie în jurul presei de limb


matern i a doua, centrifugal care risipe te aceste fore

jurnalistice, fie în funcie de grupuri de interese i centre de
românitate, fie alimentând disensiuni, orgolii individuale, gusturi
diferite ale recept rii. Pus s fac fa acestor dou tentacule,


presa româneasc î i caut i ast zi profilul distinct.
Este un studiu pertinent venit din partea unui intelectual care


cunoa te bine istoria intern a presei române ti din Ungaria
postbelic .(…)
• „DIN TRADI IILE POPULARE ALE ROMÂNILOR DIN
UNGARIA” (1999). Este o publicaie a Asociaiei Maghiare de
Etnografie, bilingv . Înc un argument în sprijinul insistenei cu care
intelectualii români din Ungaria (din tendina centripet cum o
numea Cornel Munteanu) de a recupera, pe cât se mai poate,
valorile tradiiei. L muritor este studiul Mihaelei Bucin cu referire la
perspectiva diacronic asupra epicii narative orale a românilor din

Ungaria. Afl m c la sfâr itul anului 1940 existena cultural a

comunit ilor române ti r sfirate în Câmpia Maghiar nu era
susinut de o intelectualitate bine închegat format cu scopul de a


înt ri con tiina de origine, de limb i de tradiii în cadrul

comunit ilor române ti.
Sunt trecute în revist începuturile culegerii naraiunilor orale din
Ungaria postrianonic , datorate în primul rând dasc lilor. Se
constat c renunarea la tradiie a însemnat în multe cazuri
renunarea la românitate deoarece modelul pe care l-au adoptat

românii din Ungaria, în modernizarea relaiilor sociale, economice i
culturale, era cel mai la îndemân , deci cel maghiar. Singurele

modalit i de existen româneasc au fost credina ortodox i

rezistena comunit ilor tradiionale, autarhice. Astfel, con tiina

naional a românilor din Ungaria s-a limitat la un patriotism local i
la manifest ri de tip polemic, domenii care în perioada comunist a
fost abil folosit ca propagand . Timp de câteva decenii, dup 1945,
dup 1945 grupurile etnice din Ungaria au rezultat «minorit i de

vitrin », un fel de excepii coregrafice i muzicale ale unor instituii

a a-zise minoritare mai degrab favorizau decât împiedicau
asimilarea, afirm Mihaela Bucin.
***
Am comentat câteva publicaii ale românilor din Ungaria care miau stat la îndemân . Nu am intrat în posesia Jurnalelor periodice,
cum ar fi Foaia româneasc , care prin rostul lor au o alt structur
i se adreseaz unui segment mai larg de cititori. Aici îl citez pe
Cornel Munteanu, cum spuneam un avizat cunosc tor al presei
românilor din Ungaria: „Dac în cea mai mare parte, reg sim

aproape acela i grup de intelectuali al românilor, activ în presa
româneasc , atunci se cuvine recunoscut public, vocaia


constructiv i generozitatea cu care ace ti mânuitori ai condeiului


ziaristic au r spuns a tept rilor i necesit ilor diferitelor momente,
pân la conturarea unei identit i inconfundabile. Demersul nostru
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are ca scop activarea publicaiilor românilor din Ungaria într-o arie


mai larg , pentru cunoa terea real a comunit ii române ti v zut
prin prisma presei . Remarc preocuparea pentru conturarea
identit ii exprimat într-o curat limb româneasc .” Ceea ce nu e
puin.
Gheorhe PÂRJA

[Graiul Maramureului, 9 ianuarie 2003]

EMANUIL GOJDU – UN ROMÂN EUROPEAN (XLVI)
[Maria Berényi, ViaŃa şi activitatea lui Emanuil Gojdu 1802-1870, Giula, 2002, 289 p.]



Privit metodic, cartea Dr. Maria Berényi este o amplificare i completare a celei din
1995. Astfel, în prezentul volum se reia în totalitate materialul c rii precedente,
privind istoria Funda iei Gojdu în perioada 1870–1952, dar aceste este precedat de

un cuvânt înainte i patru capitole substaniale, ad ugate acum, care trateaz în mod

coerent i documentar urm toarele:

Originea i familia Gojdu.

Viaa public a lui Emanuil Gojdu i relaia lui cu colonia macedoromân din Pesta.
Activitatea politic a lui Emanuil Gojdu.

Filantropul Emanuil Gojdu i tineretul studios.
În felul acesta se produce de fapt o reconstituire cronologic a biografiei, cu accente



tematice definitorii pe capitole, a a cum înelege i dore te autorul s le sublinieze.
Ele, accentele, corespund cu una dintre tendinele, ce s-au manifestat deja de peste

un secol în tratarea acestui subiect i anume diminuarea importanei descendenei
sale dintr-o familie româneasc din Bihor, pentru care înc Partenie Cosma, ca
bihorean, augmenteaz bine în „Enciclopedia român ”, la 1900, sau George
Sofronie, la 1927, în lucrarea publicat de el la Oradea. i, respectiv, argumentarea
importanei argumentelor, care pledeaz pentru descendena lui Emanuil Gojdu dintr-
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o familie de tradiie macedoromân , ajuns în Bihor dup un lung periplu, de peste
un veac, pe traseul Moscopolie–Polonia–Miskolc–Oradea.
Din acest punct de vedere, dr. Maria Berényi se asociaz tradiiei academice,


introdus de Ioan Lupa , care în cercetarea sa susinut i publicat la Academia

Român în 1940, rezuma argumentele i finalmente afirma astfel:


„Se admite îndeob te c Emanuil Gozsdu era de origine macedoromân . Totu i un
bun prieten al lui, r posatul Partenie Cosma, publicând în „Enciclopedia Român ”

din Sibiu (Vol. III, p. 558–590) o schi biografic a lui Gozsdu, în ir câteva
argumente din cari se crede în drept a „deduce cu positivitate” c el nu era
macedoromân de origine, ci „român ungurean” din judeul Bihor.
Iat aceste argumente:

Fostul advocat Ioan Popovici din Arad, fiul unui comerciant din Beiu , – descendent

acesta al unui preot Popovici din Comuna Didi eni (jud. Bihor) – afirma c este

înrudit cu Gozsdu, care-l cerceta de câteori mergea la Arad i îi zicea „nepoate”.
Comercianii macedoromâni erau toi bogai, iar tat l lui Gozsdu a fost negu tor
s rac, dela care n’a r mas nicio avere;
Macedoromânii se c s toreau numai cu fete de origine macedoromân sau

 
greceasc , iar mama lui Gozsdu a fost din familia bihorean a Poin re tilor, i „î i
calificau b ieii numai pentru comerciu, cât vreme acela dela care deriv numele de
familie Popovici, de sigur a fost preot; iar Manuil, fiul li Atanasie Popovici sau
Gozsdu, era student în drept când a murit tat l s u.”
Argumentele acestea nu au îns suficient putere de dovedire, ca s înl ture cu


des vâr ire p rerea în deob te admis despre originea lui macedoromân . Mai întâi,

raportul de înrudire dintre Gozsdu i advocatul ar dan Popovici ar trebui dovedit cu

acte. Singur faptul c lui Gozsdu îi pl cea s -l cerceteze i s -i zic „nepoate”, nu e o

dovad . Apoi tat l lui Gozsdu, negu torul Atanasie Popovici, nu era tocmai a a de
s rac, încât la moartea lui s nu fi l sat nicio avere. Dimpotriv testamentul lui (din

25 Iulie 1821), p strat în arhiva prim riei din Oradea, ni-l înf i eaz ca pe un om cu


rosturi materiale mulumitoare, având putina s lase urma ilor s i o mo tenire
considerabil . El primise înc din tinere oarecare avere dela unchiul s u dup
mam Emanuil Popovici, care prin testamentul s u scris în limba neogreceasc la 1
Iulie 1789, testament p strat de asemenea în arhiva Or zii, las 500 de florini
nepotului s u dup sor , T nase (T nase Nasta Gojdu) pe care-l „avea în pr v lia

sa”. În timp de 32 de ani acest nepot a chivernisit bine mo tenirea, sporind-o ca sluga
credincioas , care n’a îngropat talanii.


În sfâr it, faptul c dela un înainta al lui Gozsdu s-a p strat pân în zilele noastre
menionatul testament, scris în limba neogreceasc , are mai mult greutate i
putere de dovedire pentru originea macedoromân decât argumentele ar tate
mai sus.
F r a mai st rui asupra chestiunii, dac obiceiul Macedoromânilor de a se însura



numai cu femei de aceea i origine i de a- i preg ti toi b ieii numai pentru cariere

comerciale, nu admitea i numeroase excepiuni, – ne vom mulumi a sublinia râvna
advocatului Partenie Cosma, care sub îndemnul unui explicabil patriotism local inea
s revendice pentru provincia sa natal – Bihorul lui Menumorut – gloria de a fi dat
neamului românesc pe unui dintre cei mai înelepi binef c tori.

Descendena lui din tat i bunic macedoromân apare destul de clar din dovezile

istorice, p strate pân în zilele noastre, înf i ându-l ca pe un vl star viguros, r s rit

din binecuvântata r d cin , care a odr slit i rodul vieii eroice a nemuritorului

Mitropolit Andrei aguna. Respectul adev rului ne îndeamn s recunoa tem îns

c , de i argumentele invocate din partea lui Cosma nu au putere de resisten în faa
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criticii istorice, tendina lui de a-l revendica pentru ara Cri urilor nu era lipsit de

temeiu, întrucât mama lui Gozsdu. Ana, fiica  ranului înst rit Dimitrie Poinar, î i

tr gea obâr ia din regiunea aceasta.


Structura sufleteasc i întreag personalitatea lui Emanuil Gozsdu se va înf i a
astfel, în cursul vieii sale p mântene, ca una din cele mai izbutite sinteze a sângelui

meridional din Moscopolea Macedoniei, înfl c rat i expansiv, cu cel septentrional

dela periferia cea mai ameninat a p mântului str mo esc, din locurile unde puterea
de vea a poporului român, împiedecat de împrejur ri a se afirma deplin prin

firescul instinct de expansiune, s’a adâncit cu atât mai mult în sine îns i, ca s
poat izbuti a se perpetua prin triumf torul instinct de conservare.”
Comparând cele dou c ri, despre Emanuil Gojdu, ale Doamnei dr. Maria Berényi,

din 1995 i 2002, vedem c ele sunt complementare, fiind într-o foarte serioas
progresie din punct de vedere a documentelor pe care le dau la lumin , reluare, sau
pentru prima dat (cele mai multe!).
Astfel, Istoria Funda iei Gojdu / A Gozsdu alapítvány története (1870–1952),
Budapesta, Societatea cultural a românilor, 1995, de 136 p., bilingv , are un foarte
accentuat mesaj documentar, cu cele 69–135 de pagini facsimilate în format A 5,

dup documente originale, pentru prima dat extrase i expuse, din Arhiva Naional
a Ungariei, sau din Arhiva Fundaiei Gojdu, p strat timp de 40 de ani în grele

condiii de confidenialitate i recluziune în pivnia de sub Capela Ortodox Român
din Budapesta, de pe strada Holó nr. 8. Sunt astfel reproduse 35 de documente,
datând din perioada 1869–1952, în limba maghiar , respectiv unul singur în limba
român , Testamentul din 1869, tradus de Mateiu Voileanu, de ziua lui Gojdu la 9


februarie 1899 i publicat la Sibiu în acela i an.
Toate sunt valoroase, deoarece, dup puinele încerc ri precedente, se d acum o
imagine mai consistent , prin documente, asupra Fundaiei Gojdu. i mai ales
asupra disputelor ce au urmat dup blocarea conturilor ei, de c tre Guvernul
Ungariei, aciune abuziv , care nu a fost niciodat acceptat de partea român . Cele

32 de documente publicate, provenind din anii 1926–1952, sunt dramatice i


gr itoare în acest sens, oferind o lectur i exact i emoional . Voi da acum un

singur exemplu, pentru a se înelege cât de adânc era i este înr d cinat Fundaia


Gojdu în con tiina tineretului ortodox român, de unde nu a putut fi tears prin
m suri administrative, oricât de abile. Anume c , în anul 1947, o seam de tineri,
reunii la un episodic colegiu maghiar-român, din Budapesta, solicitau în scris s fie

sprijinii cu burse de studii din Fundaia Gojdu, despre care aveau cuno tin , chiar

dac aceasta era pe cale de a fi sufocat , ceea ce va i urma în anul 1952.
Cea de a doua carte a Doamnei dr. Maria Berényi, Via a i activitatea lui Emanuil Gojdu
1802–1870, Budapesta, Societatea cultural a românilor, 2002, de 290 pagini, aduce
la lumin un nou pachet de 76 de documente, din care 75 noi, fa de volumul din
1995. Respectiv numai câteva preluate din public ri anterioare. Între care patru de la


Ioan Lupa , 1940 (numerele 16, 35, 36, 37), dou de la Ilarion P cariu, 1883 (nr. 11
i 12), unul de la Cornelia Bodea, 1966 (nr. 6), cinci de la Pavel Cherescu, 2002 (13,


40, 41, 56 i 58), alte cinci de la Cornel Sigmirean i Aurel Pavel, 2002 (nr. 51, 57, 72
i 76), respectiv apte din volumul Gojdu publicat la Oradea la centenarul din 1970

(nr. 14, 15, 18, 19, 22, 23). Perioada privit de totalitatea documentelor este i ea
extins , fiind între anii 1826–1952, iar sursa lor practic este de trei feluri:
a) Surse arhivistice: Arhiva Regal a Ungariei, 1833 (1 document), Arhiva Naional a
Ungariei, cu zece documente de cea mai mare importan pentru anii 1933–1941,
respectiv Arhiva Parohiei Ortodoxe Române din Budapesta, cu patru documente

privind Fundaia i problema Gojdu între anii 1937–1947.
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b) Surse monografice. Din c ri tip rite între anii 1826–1832, apoi 1899 i 1970–2002.

c) Sursa publica iilor seriale. Autorul a c utat urmele subiectului Gojdu în gazete i


reviste din perioada 1861–1934 i a reu it s dea o oglind cuprinz toare a reflect rii

lui într-un timp i teritoriu vast, astfel: Concordia, 1861–1867 (8 documente): Vasárnapi
újság, 1861 (documentul 20); Aurora român , 1865 (2); Federa iunea, 1868–1869

(despre Gojdu i Tinca, în Bihor); Telegraful român, 1870 (3); Albina, 1870; Analele
Gojdu, 1886–1917; Biserica i coala, 1918–1933; Revista preo ilor, 1910–1912;

Legea româneasc , 1910–1912. Preocuparea în acest teren este valoroas i
necesar , înc dificil . În mod imperios va trebui mult extins , atât pentru informaiile

recuperate, care în alte surse nu se mai g sesc, cât i pentru sociologia subiectului.
 
Din acest punct de vedere, Doamna Maria Berényi este prima care p e te cu curaj

pe drumul descris c tre sursele seriale, de c tre Ioan Lupa , în 1940, drum care nu

prea a mai fost urmat de ali cercet tori, dar care este natural i inevitabil,
presupunând o angajare colectiv pe viitor a unui întreg grup de lucru.
Mai menion m c din cele 75 de documente, 15 sunt originale în limba maghiar , iar

60 în limba român , deci o situaie schimbat i complementar fa de cartea din
1995. Ca o problematic , 34 de documente au coninut antum, luminând biografia,

aciunile i gândirea lui Emanuil Gojdu. În special au atras atenia cele 11 documente

din anul 1861, eseniale, care pentru prima dat asigur s înelegem cum i-a
preg tit Emanuil Gojdu celebra cuvântare din Camera magnailor, în care a demontat

metodic unirea unilateral a Ungariei cu Transilvania. Se v d acum corespondena i

consultana sa cu liderii românilor, sprijinul dat de ace tia, solidaritatea ce a stat la

temelia acelui act bine organizat, lansat cu fermitate i înelepciune.
Documentele postume le putem împ ri în dou grupuri, dintre 1870–1918 (numerele
35–39), când Fundaia a funcionat dup statut, respectiv dintre anii 1924–1953
(numerele 50–76), când Fundaia a fost presat s se piard pe sine. Se vede acum
lupta dus de Reprezentana de la Budapesta a Fundaiei, în oglind cu progresul
discuiilor bilaterale dintre cele dou guverne, care au ajuns la înelegere prin acordul

din 1937–1938, pe care îl reproducem i noi acum, deoarece a fost atunci declarat
de p ri ca având caracter definitiv.
Volumul se încheie emoional, cu un document ca o poart deschis , demersul
Reprezentanei Fundaiei Gojdu din 1953 c tre Guvernul României, ca s intervin la
Budapesta, pentru respectarea patrimoniului Fundaiei. Adic finalul c r ii de acum

în mod simbolic invit p r ile la treab . Ceea ce vedem c a început s se i

întâmple, chiar dac dup o jum tate de secol de însetat a teptare. Pe acest drum,

ce începe s ias din nocturn i cea , cartea Doamnei dr. Maria Berényi, al turi de

cele ale lui Pavel Cherescu, Cornel Sigmirean i Aurel Pavel, formeaz o constelaie
de diminea , a c rei lumin se întemeiaz decisiv pe relevana documentelor. Din

care înc mai a tept m s apar , pentru a se trece la formarea unei Arhive generale
i a dicionarului Gojdu, despre care scriam în urm cu un an, la începutul acestui
serial de la Oradea.
Conf. Univ. Dr. Constantin M lina
[Criana plus, 26 ianuarie 2003, pagina 4, 5]

Borbély Anna
Nyelvcsere
Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Él nyelvi Osztálya, 2001
[Borbély Anna, Nyelvcsere, Budapest, 2001, 305 p.]
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A szerz könyvében a magyarországi román kisebbségi nyelvi helyzetét vizsgálja az
1990-es évek elején. Hogy ez a helyzet megvilágítható és könnyebben értelmezhet
legyen, könyve els részében megismertet a szociolingvisztikai nyelvcserekutatásokkal, az idevágó fogalmakkal (nyelvvesztés, nyelvhalál, nyelvpusztítás,
nyelvmeg rzés, nyelvélénkítés). Röviden áttekinti a jelent sebb kutatásokat, különös
hangsúlyt fektetve a jelenség típusaira, a nyelvcserét el idéz tényez kre, a nyelvi
oldal vizsgálatára és az ismertebb kutatási módszerekre. A nyelvcsere
szakirodalmával foglalkozó rész kizárólag külföldi kutatók munkáira hivatkozik, a
hazai vizsgálatok bemutatására – terjedelmi okok miatt – nem kerül sor.
A nyelvcsere folyamatának vizsgálatához a két-, illetve többnyelv ségb l kell
kiindulni, fontos annak eldöntése, hogy a közösség két- vagy többnyelv sége stabil
vagy instabil (átmeneti) jelenség-e. A stabil kétnyelv  közösségek meg rzik az
általuk használt nyelveket, ez annak a következménye, hogy a nyelvek
funkcionálisan elkülönülnek egymástól. Az instabil kétnyelv  közösségek saját
nyelvük használatáról áttérnek egy másik (leggyakrabban többségi) nyelv
használatára, ezzel a nyelvcsere folyamatát élik át. A folyamat kezdetének min sül,
ha a közösség egy vagy több tagja nem használja többé csoportja anyanyelvét,
hanem egy másik nyelvet beszél. A folyamat akkor fejez dik be, ha a közösség
egyetlen tagja sem beszéli már az eredeti nyelvet. A nyelvcsere folyamata
közösségre vonatkozok, egyúttal társadalmi és nyelvhasználati változásokat jelent, a
nyelvvesztés ezzel szemben egy bizonyos beszél re (egyénre) utal, akinek egyéni
nyelvi rendszerében a nyelvcsere megjelenik. A funkcionális nyelvvesztés arra utal,
hogy radikálisan csökken azoknak a helyzeteknek a száma, ahol az els nyelv
megjelenhet. A nyelvhalál akkor következik be, ha a nyelvnek már nincs anyanyelvi
beszél je, egy közösség sem használja mindennapi kommunikációja során és már
nem jellemz k rá a normális körülmények között el forduló állandó változások.
A nyelvcsere ellenpólusa a nyelvmeg rzés, ezt segíti el a nyelvtervezés, amely
irányulhat egy nyelv vagy nyelvi változat bels fejlesztésére (korpusztervezés), vagy
vonatkozhat a nyelv funkcióinak és használói jogainak megváltoztatására
(státusztervezés).
A nyelvcserét el idéz faktorok között ki kell emelni a társadalmi és demográfiai
tényez ket (a nyelvet beszél csoport shonos vagy emigráns, ezen belül alárendelt
vagy fölrendelt; a közösség lélekszáma, szétszórtsága vagy koncentráltsága, saját
intézmények megléte vagy hiánya, a vallásgyakorlás lehet sége, izoláltság a
többségt l és/vagy az anyaországtól). A nyelvcsere folyamatát lényegesen
befolyásolja a közösség attit dje: a csoport , a saját kultúra és nyelvváltozat
presztízse, a sztenderd vagy írott nyelvváltozat (illetve a nyelvjárás) ismerete, az
etnikai öntudat. Nem elhanyagolható szempont az adott ország kisebbségpolitikája.
Ha egy ország kormánya elnyomó politikát folytat egy kisebbséggel szemben, akkor
az elnyomással szembeni ellenállás a nyelvmeg rzést segíti el , de ha az ellenállás
elmarad, a nyelvcsere végbemegy.
A nyelvcserét kísér nyelvi jelenségek vizsgálata f képpen arra terjed ki, hogy
miképpen szorul vissza a nyelv használata a közössége életében, hogy változik a
kétnyelv ség foka a csoporton belül, milyen összefüggés van a nyelvcsere, az
interferencia-jelenségek, valamint a kódváltás között.
A könyv 1.6. pontjában rövid tájékoztatást kapunk a nyelvcsere-kutatás módszereir l.
Eszerint a jelenség vizsgálható szociológiai és nyelvészeti szempontból. A
nyelvészeti szempontú vizsgálat a nyelvhasználat (nyelvválasztás és kódváltás)
változásait rögzíti, de irányulhat a beszél k által birtokolt nyelvek kölcsönhatásainak
(interferencia-jelenségek) jellegzetességeire. A nyelvcsere vizsgálata korlátozódhat
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egy konkrét közössége helyzetének feltárására, de összehasonlítható két vagy több
közösség (egy országon vagy egy kontinensen belül vagy azon kívül). Az adatgy jtés
leggyakoribb módja a kérd íves vizsgálat, illetve a nyelvi szokások megfigyelése,
majd ezek statisztikai feldolgozása.
A könyv további részében megismerkedhetünk a magyarországi románok
közösségével, lélekszámával és lakóhelyével, a hazai román nyelvjárásokkal és ezen
belül a kétegyházi román nyelvjárással. A vizsgálat célja a magyar–román
kétnyelv ség jellemz inek feltárása, a két nyelv funkcióinak megismerése, a
társadalmi és nyelvi tényez k befolyásának, a nyelvi repertoár megválasztásának, a
két nyelv egymásra hatásának felderítése. A kutatás során alkalmazott módszer
szociolingvisztikai interjú volt: sor került irányított beszélgetésre, nyelvhasználati
interjúra, nyelvtudást mér önértékel tesztre, szótesztre, írásrögzít és olvasási
tesztre: mindez kétegyházi román nyelvváltozatban.
Az adatfeldolgozás eredményeként a szerz több megállapítás tesz. 1.) A
nyelvcsere-helyzetben lev magyarországi románoknál a kódváltások használata
nem került abba a stádiumba, hogy a beszél k ne lennének tudatában annak, hogy
éppen melyik nyelvet használják. Tisztában vannak azzal, hogy románul beszélve
gyakran magyar nyelvtudásukat is segítségük hívják. 2.) Az eddig ismert kódváltástípusok mellett két újabb (a nyelvcsere-helyzettel összefügg ) típus is megjelenik. Az
egyiknél az üzenetben szerepl személy szokásos nyelvhasználata befolyásolja a
beszél t abban, hogy kódot váltson, a másiknál olyan kódváltás figyelhet meg,
amely annak a szándéknak köszönhet , hogy a hallgatóság szókincse b vüljön. 3.)
A kölcsönszavak integrációjával kapcsolatban az egyik változás az, hogy míg a XIX.
században és a XX. század els felében átvett magyar szavak fonetikailagfonológiailag is integrálódtak a románba, addig az utóbbi évtizedekben átvett magyar
szavak fonetikailag-fonológiailag nem (csak morfológiailag és szintaktikailag)
integrálódtak. A változás oka a magyar nyelv széleskör  ismeretével és kiterjedt
használatával magyarázható. 4.) A vizsgálati eredmények szerint a vendégszavak a
kisebbségi nyelvet alig használó fiatal generációnál (18–39 évesek) szignifikánsan
gyakrabban fordulnak el , mint az id seknél. Így ebben a közösségben a
vendégszavak el fordulása nyelvcsere-helyzetben lényesen megn . 5.) A
vendégszavak az er s kisebbségi identitással rendelkez beszél knél a
stílusváltások jegyeként is értelmezhet k. Ezek a személyek ugyanis formális
helyzetben kerülik a vendégszavak, különösen a többszavas kódváltások
használatát, ami a vendégelemek iránti negatív attit ddel magyarázható.
A szerz általános következetései szerint a kétegyházi románok közösségében a
román nyelv háttérbe szorul, ez összefügg a beszél knek a két nyelvvel kapcsolatos
attit djével. Ez azt jelenti, hogy a nyelvcsere velejárója az attit dbeli változás. Az
adatok szerint a kétnyelv ségben él k számára a nyelv sokkal fontosabb szerepet
tölt be, mint egy egynyelv  közösség tagjainál. Ezért okkal feltételezhet , hogy az
anyanyelvét elveszített kétegyházi román egyben elveszíti román identitástudatát is.
A román etnikai öntudat gyengülése els sorban a fiatal n knél volt megfigyelhet . A
közösségen belüli nyelvcsere a román és a magyar nyelvtudásbeli különbséggel
igazolható. A helyi román nyelvváltozatot els sorban az id sebb ismerik, a
gyermekeknél a magyar nyelv a domináns. A gyermekek román nyelvtudása a szül k
magasabb iskolai végzettségével, az otthoni gyakoribb román nyelvhasználattal függ
össze .A román nyelv használata a közösség lakóhelyén belül kizárólag a templomra
és vallásgyakorlásra korlátozódik, egyéb színtereken (munkahely, vásárlás) a
magyar nyelv választása a gyakoribb.
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Más magyarországi kisebbségi nyelvek (horvát, szerb, szlovák, szlovén)
vizsgálatánál tapasztalt jelenségekkel összhangban a kétegyházi románoknál is
egyértelmen kiderült, hogy megváltoztak a közösség nyelvválasztási szokásai, ez a
kisebbségi nyelv egyre ritkább használatát és a magyar nyelv növekv dominanciáját
jelenti. A folyamatnak ez a stádiuma a közösségen belüli nyelvcsere el rehaladott
fázisát mutatja.
A szerz érdeme, hogy az adatokat több összefüggésben (életkor, neme aránya,
iskolázottsága, nyelvhasználati színterek, a nyelvválasztást befolyásoló tények,
nyelvi attit dök, etnikai identitástudat stb.) értékeli, némiképp hiányérzetet okoz
azonban az a tény, hogy a pillanatnyi, rendkívül aggasztó nyelvcsere folyamatának
megfordítására nem keres perspektivikus javaslatokat.
Koósz Margit
[Modern Nyelvoktatás, IX. évfolyam, 1. szám, 2003. április, p.77-79.]

Maria Berényi, Cultur româneasc la Budapesta în
secolul al XIX-lea, Giula, 2000
[Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea,
Giula, 2000, 318 p.]

Un punct de vedere distinct pe harta cultural a românilor din secolul al XIX-lea l-a

reprezentat ora ul Budapesta. C ri de referin pentru istoria modern a românilor,


ziare i reviste de prestigiu, societ i culturale i formarea universitar a mii de
intelectuali români în instituiile de înv  mânt superior din Budapesta subliniaz locul


ora ului de pe Dun re în afirmarea culturii române ti în epoca modern .

Despre aproape fiecare aspect din viaa cultural a românilor desf urat în capitala
Ungariei s-au scris numeroase c ri, studii, articole, dar ne lipsea o cercetare de
ansamblu, monografic . Recent, îns , la Giula, în Ungaria, a ap rut cartea intitulat
Cultura româneasc al Budapesta în secolul al XIX-lea, în care pentru prima dat
avem o expunere monografic a vieii spirituale a românilor care pe parcursul


secolului al XIX-lea i în primele decenii ale secolului al XX-lea au tr it i au creat în
capitala Ungariei. Cartea o are ca autoare pe Maria Berényi, cunoscut poet ,

publicist i apreciat cercet toare a istoriei românilor din Ungaria, autoare a înc
trei c ri dedicate istoriei românilor din statul ungar: Aspecte na ional-culturale din
istoricul românilor din Ungaria (1785-1918), Istoria Funda iei Gojdu (1870-1952)
i Românii din Ungaria de azi în prea româneasc din Transilvania i Ungaria
secolului al XIX-lea (1821-1918).
Pasionat cercet toare a trecutului românilor din Ungaria, M. Berényi ne ofer prin
noua sa carte o reconstituire de excepie privind societatea româneasc din
Budapesta, rolul acesteia în contact cu creaia cultural din Europa Central în

recunoa terea spiritual a românilor din fosta monarhie dun rean .

A a cum subliniaz autoarea în primul capitol al c rii, „Colonia macedoromân din
Pesta – focar de cultur româneasc ”, la impunerea Buda-Pestei ca unul dintre cele

mai importante centre culturale române ti în secolul al XIX-lea l-a avut comunitatea

de aromâni din ora ul de pe Dun re. Stabilii pe teritoriul fostei monarhii habsburgice

în secolul al XVII-lea, dar mai ales în secolul al XVIII-lea, dup distrugerea ora ului
Moscopole de c tre albanezii musulmanizai, în 1769, aromânii vor fi de multe ori

marii filantropi ai culturii române. negustori, bancheri, industria i, ei au contribuit la
crearea burgheziei în Europa Central . Influeni în plan economic, ei au ocupat
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importante funcii în aparatul de stat, obinând pentru serviciile aduse imperiului titluri
de baroni, coni, consilieri intimi ai împ ratului. În acest sens s-au remarcat familiile
Sina (membrii acesteia fiind printre cei mai mari bancheri ai imperiului), Grabovsky,
Sacellary, Derra, Naco, Arghir, Pometa, Mocioni, Dumba, Gojdu etc. Cu contribuia

lor, la Viena i Budapesta s-au ridicat palate (de exmplu Palatul Háko din capitala

Ungariei), edificii publice (Academia Maghiar , Podul cu Lanuri .a., prin contribuia

faminiliei Sina), Biserica Ortodox din Miskolc .a. La Pesta, comunitatea de aromâni
i greci a ridicat între anii 1791-1801 o biseric ortodox , construit dup planurile
arhitectului austriac Jung József. În anul 1808 comunitatea de aromâni a pus bazele

unei coli normale cu trei clase, care va funciona sub denumirea de Scola
Romaneasca normal în libera i kr iasca cetate Pest. Studiile au fost concepute

dup metodele pedagogului german Föllbinger. Primul dasc l al colii a fost
Constantin Diaconovici Saga. Pe parcurusl secolului al XV-lea la coala Român din
Budapesta au mai predat dasc lii George Montan, tefan P. Niagoe, Demetriu Merce
i Athanaz Berianu.
În contact cu ideile promovate de înv aii colii Ardelene, Gheorghe incai, Samuil


Micu i Petru Maior – a a cum subliniaz M. Bérenyi – la începutul secolului al XIXlea în rândul aromânilor (sau macedoromânilor) s-a produs un proces de


recunoa tere naional , exprimat prin descoperirea identit ii naionale i apropierea
lor de idealurile culturale ale românilor din Monarhia Habsburgic . Gheorghe
Constantin Roja, originar din Bitolia, care dup studii de medicin la Viena ajunge
medic la Spitalul Universitar din Pesta, a tip rit lucrarea M iestria ghiov sirii [citirii]
române ti cu litere latine ti, care sunt literele Românilor celor vechi. În aceast
lucrare, el militeaz pentru crearea unei limbi române unitare, care s cuprind


elemente atât din dialectul daco-român cât i din cel macedoromân. Pentru aceea i

idee a unit ii, a pledat i Mihai Boiagi, autorul celebrei c ri Gramatica român sau
macedoromân , tip rit la Viena în 1813, reeditat mai târziu de Dimitrie

Bolintineanu (în 1863) i de c tre Pericle Papahagi (în 1915).


Un rol determinant în afirmarea culturii române ti, în marele ora de pa Dun re l-a
avut Tipografia Universit ii din Buda. Întemeiat în anul 1577 la Nagyszombat
(Trnava) de c tre episcopul catolic Telegdi Miklos, tipografia a fost mutat la Buda în
1777, o dat cu transferarea universit ii în capitala Ungariei. Condus muli ani de


marele istoric Pray György, tipografia a devenit la sfâr itul secolului al XVIII-lea i
începutul secolului al XIX-lea una din cele mai productive edituri din Europa Central .
În 1779 împ r teasa Maria Teresa a acordat tipografiei privilegiul de a edita c ri
didactice pentru întreaga Ungarie, fiind dotat din 1795 inclusiv cu instalaii chirilice.
În felul acesta între anii 1804-1807 la Tipografia Universit ii din Buda a putut ap rea
luxoasa carte de slujbe religioase Mineiul, în 12 volume, ediie îngrijit de Ioan
Molnar Pinariu.
Tipografia din Buda s-a impus în cultura româneasc ca loc central de editare a
 
principalelor opere religioase, lingvistice, literare i tiinifice de la începutul secolului

al XIX-lea . Alexandru Beldiman i-a tip rit la Buda traduceri: Moartea lui Avel, de

Solomon Gesnner, Istoria lui Numa Pompilie, de Jean Pierre Florian i Tragedia

lui Orest de Voltaire. Aici i-a publicat Dinicu Golescu Însemnare a c l toriei mele,

în anul 1826. [Anii 1804-1826 au fost anii de apogeu al tip riturilor române ti, când s
au tip rit 167 de volume. Este perioada când cenzori ai editurilor române ti au fost

Samuil Micu, Gheorghe incai i Petru Maior. La Tipografia din Buda, Samuil Micu
i-a reeditat în 1805 cea dintâi gramatic a limbii române, Elementa lingua daco
romana sibe valachicae; de asemenea, i-a tip rit Istoria, lucrurile i întâmpl rile
române ti pe scurt. Gheorghe incai, ca cenzor l-a ocupat Petru Maior, pe care-l va
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deine pân în 1821, când a intervenit decesul s u. În aceast perioad înv atul

iluminist i-a publicat 12 lucr ri, în 13 volume, printre care s-au num rat Istoria

pentru începutul românilor în Dacia i Istoria bisericii românilor.
Printre cele mai mari realiz ri culturale ale c rturarilor români care în prima jum tate
a secolului al XIX-lea au tr it la Buda s-a num rat lexiconul de la Buda, primul

dicionar explicativ i etimologic al limbii române, oper la elaborarea c reia pe


parcursul anilor i-au adus contribuia Vasile Colo i, Ioan Corneli, Petru Maior, Ioan

Teodorovici, Alexandru Teodorovici i Constantin Diaconovici Saga.
Activitatea editorial în limba român s-a completat în prima jum tate a secolului al


XIX-lea cu o bogat literatur a calendarelor române ti. La Buda a ap rut în 1821 i

primul periodic românesc din Transilvania i Ungaria, Biblioteca Româneasc a lui



Zaharia Carcalechi scoas i cu sprijinul coloniei de aromâni din ora ele Pesta i
Buda.
A doua jum tate a secolului al XIX-lea, mai ales dup 1867, când Budapesta devine
una din cele dou capitale ale Imperiului Austro-Ungar, marcheaz noi momente în
viaa cultural a românilor din capitala Ungariei. [Budapesta devine cel mai important
centru universitar din Ungaria, la institutele de înv  mânt din capital studiind pe
perioada 1867-1918 peste 3000 de intelectuali români, printre ei num rându-se:


Vasile Goldi , Valeriu Brani te, Ilie (Miron) Cristea, Ilarie Chendi, Alecxandru Ciura,

Octavian Goga, Ioan Lupa , Onisifor Ghibu – la Facultatea de Filosofie; Aurel Isac,
Aurel Laz r, Iuliu Maniu, Traian Vuia, Petru Groza – la Facultatea de Drept; Victor

Babe , Marius Sturdza, Sabin Manuil – la Facultatea de Medicin ; Ion Agârbiceanu,


Teodor Mur anu, ovidiu Hulea, Alexandru Borza .a. la Facultatea de Teologie.
Dintre intelectualii români care au absolvit Universitatea din Budapesta, 32 au ajuns
 
membrii ai Academiei Române, iar 5 dintre ei au devenit prim-mini tri i anume Iuliu

Maniu, Alexandru Vaida Voevod, Octavian Goga, Miron Cristea i Petru Groza.
[Autoarea c rii Cultura româneasc la Budapesta, insist asupra rolului jucat pe
parcursul anilor în formarea intelectual a studenilor români de c tre societatea


„Petru Maior” i de c tre publicaii editate de cercurile studene ti, în special rolul

revistei Luceaf rul, una din celel mai importante publicaii române ti de la începutul
secolului XX.

Publicisticii române ti din capitala Ungariei, M. Bérenyi îi dedic un capitol aparte în
carte. Potrivit autoarei, la Budapesta au ap rut 52 de periodice în limba român , din
care 22 au profil politic (Amicul poporului, Democra ia, Concordia, Federa iunea,
Lupta etc.), 6 au profil social-cultural, 8 cu profil istoric, 5 religioase, 4 oficiale, 4

didactice, 3 literare i 1 cu profil turistic.
Un bogat material de arhiv sau cules din presa vremii, publicat în Anexe, ne


întrege te importana locului pe care l-a avut ora ul Budapesta în dezvoltarea culturii
în epoca modern . Este reprodus lista cu membrii coloniei de macedoromâni din


Pesta, lista cu abonaii „Bibliotecii Române ti” a lui Carcalechi sau alte c ri i

publicaii ap rute la Budapesta, listele cu membrii Societ ii „Petru Maior” i a
Societ ii pentru Fondul de Teatru Românesc, relat ri din presa vremii despre diferite

reuniuni, ez tori, serate organizate de românii din Budapesta. În finalul c rii este
reprodus lista cu românii din Budapesta, publicat în C lindarul Poporului
Român, din 1912. Lista cuprinde 336 de români: avocai, ingineri, medici, profesori,
 
funcionari în ministere sau alte instituii, jandarmi, ofieri, muncitori, meseria i i alte

categorii, în general fiind reinui românii activi în plan politic i cultural. Conform
statisticilor oficiale, la 1910, în Budapesta, tr iau 2777 de români.

Astfel, cartea Mariei Bérenyi ne ofer o foarte bun i corect cunoa tere a unui
secol de cultur româneasc la Budapesta, în acela i timp ea ne sugereaz
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multiple contacte, interferen ele culturale care au marcat cultura celor dou
popoare, român i maghiar în epoca modern . Ea merit s fie cunoscut de
oamenii de cultur din România i integrat în realiz rile cele mai reu ite ale
istoriografiei române din ultimul deceniu.
aprilie 2003
Cornel Sigmirean
Institutul de Cercet ri Socio-Umane
“Gheorghe incai”

Târgu-Mure
Comunitatea româneasc din Ungaria
C. Oameni şi fapte (8): Presa în limba român – Lumina
[Lumina, Red. Elena Munteanu Csobai, Publica ie a Institutului de Cercet ri al
Românilor din Ungaria]

Întrucât ziarul periodic Foaia româneasc (de care ne-am ocupat) nu acoperea
necesit ile culturale ale comunit ii, în toate compartimentele de reprezentare



( coal , istorie local , spiritualitate, etnografie i folclor), ideea i sugestia unei
reviste mai specializate, pe zonele culturale cu specific românesc, au determinat

intelectualitatea s se implice în redactarea i susinerea regulat cu materiale
adecvate a ceea ce, azi, cu mândrie numesc „pruncul" dintotdeauna al românimii din
Ungaria, revista Lumina. Începuturile ei nu au fost lipsite de asperit i. De aceea,

aducem aici în atenia cititorului Clipei aceste momente, consemnând atât na terea

revistei, cât i evoluia în timp a acestei iniiative publicistice.

1. Originile revistei
Dou sunt momentele care marcheaz descendena actualei reviste culturale.
Primul, mult mai îndep rtat în timp, care recupereaz atât pagina de titlu, dar care

reactiveaz i sentimentul tradiiei în presa scris româneasc din Ungaria, se
situeaz în decembrie 1894, când apare la Giula (Gyula), publicaia Lumina, având
ca redactor responsabil pe David Voniga (1867-1933), proasp tul absolvent de
teologie, iar ca prim-colaborator pe prof.dr. Elefterescu. E vorba de un „organ



eclesiastico-didactic, social i literar", cu redacia la Giula i tip rit la Bichi ciaba.

Ziarul, cu apariie neregulat , apare între decembrie 1894 i iunie 1985, în total 12

numere. Câteva din rubrici i semn turi, la acest început: Educaiune i instruc iune,
Misiunea preotului, Predici poporale, Cronica, Foia Luminei,Bibliografia, Pota
redaciei. Materialele religioase sunt susinute de David Voniga, dr. Elefterescu,

preoii Mihai P c ian, Gavril Bodnariu, I. ioldan, iar cele culturale i sociale de dr.



Victor Babe ,Teodor Contea, Emilia Lungu, Lucreia Ciobri , I. Grof orean, George

Ciuhandu. Se dau i informaii despre Societatea de lectur „Petru Maior" a

studenilor de la Budapesta, precum i despre generalul Gh. Pomu, emigrat în

America în 1848, fiind primul mare al în armat . Tot aici este anunat aparitia
primului volum de versuri al lui David Voniga, Dor si jale, ap rut la Giula în 1983. Al
doilea moment este revista de cultur , Timpuri, ap rut în 1985, având un colectiv
vast la început: Tiberiu Herdean (red-sef), L. Borza, Mihai Cosma, Gh. Sant u, M.
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Berényi, Gh. Petru an i alii. Revista a ap rut anual din 1985 pân în 1989 i


acoperea studii i cercet ri de cultur , limb i istorie comunitar . Grupul compact

valoric de la aceasta revist a f cut ca s constituie i prima form instituionalizat

de strângere a rândurilor intelectualilor în viitoarea Comunitate a cercet torilor i
creatorilor români din Ungaria. În substan , aceast revist st la temeiul viitoarei
Lumina, ce ap rea la începutul anului 1993.

2. Lumina în actualitate
Articolul-program care deschide seria nou a revistei , Motenire i tradi ie, semnat


de Gh. Petru an, sesizeaz raportul dintre vechea revist a lui D.Voniga (ca titlu i


spiritualitate) i revista Timpuri ( ca organizare i obiect), prin împ carea
dezideratului identitar cu constituirea unei tradiii: "Noi am f cut i facem unele
eforturi pentru a scoate la iveal trecutul nostru cultural, dar ele r mân, pân la urm ,
nite aciuni izolate ale câtorva intelectuali i rareori reuim s transform m aceast

motenire în tradiie, dup care s ne orânduim viaa spiritual ". Revista î i afirm pe

pagina de titlu Lumina lui Voniga din 1894, dar în nou formul i redactare, având

ca editori responsabili pe Gh. Petru an, apoi pe Elena Munteanu-Csobai, apare sub
egida Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria. Cu apariie anual , din 1993


(num r triplu, Lumina '90-'93) publicaia i-a câstigat în toi ace ti ani un prestigiu

binemeritat în comunitatea româneasc din Ungaria. Aceasta i pentru faptul c

diversitatea rubricilor i a colaboratorilor s-a îmbun t it în mod constant de la

apariie încoace. În plus, o reevaluare a tradiiilor culturale, istorice, etnografice i

religioase, cu accent pe comunele române ti, a f cut ca revista s se deschid spre
configurarea unui spaiu cultural, cu întreg specificul local. Unele materiale sunt

medalioane ale unor personalit i române ti cu activitate dinainte de 1900, precum
Moise Nicoar (în primul num r), David Voniga (în nr.din 1995), George Pomu (nr.

din '98 i '99), Emanoil Gojdu (nr. din '00 ‚'01); altele insist pe istoricul unor instituii

române ti din Ungaria, precum coala Superioar de la Seghedin, Szarvas (nr. din
'96), coala Confesional greco-oriental din Micherechi (nr. din '00), Biserica
baptist din Micherechi ( nr.din '97,'98), Biserica din Apateu (nr. din '02). Cele mai

multe articole sunt fragmente de studii de cercetare legate de cultur , istorie, limb i
literatur la românii din Ungaria, precum istoricul grupurilor etnice din Câmpia Ungar

( nr.din '99), despre diftongi i triftongi (nr. din '95), despre biografia lui Samuil Micu
Clain i Petru Maior ( nr. din '96), despre revista Lumina la începuturile sale ( nr. din

'95) ori despre cronica activit ilor de la Institutul de cercet ri ( nr. din '96) i istoricul


comunei Bedeu ( nr. din '96) Despre arti tii plastici, scriitori i formaiile corale ale

comunit ii sunt prezentate portrete de arti ti, tefan Oroian ( nr. din '02), de poei,
Lucian Magdu (nr. din '90-93), corul „Pro Musica" din Giula ( nr. din '98). Altele sunt

articole de opinie i atitudine, privind soarta intelectualului din comunitate (nr. din '95,
'99), sau despre înv  mântul minorit ilor în baza legilor maghiare (nr. din '95). Un



loc aparte îl formeaz i prezent rile de reviste i c ri ale autorilor i redactorilor
români din Ungaria (revista Convieuirea, cartea Emiliei Martin Nagy despre vestigiile
bisericii ortodoxe române din Ungaria, despre publicaia monografic B tania).

Rubricaturile se completeaz cu tiri despre diferite activit i culturale, recenzii,
cronici de expoziii plastice. De semnalat c apar nume de colaboratori interni, din
rândul cercet torilor români autohtoni (Elena Csobai, M.Berényi, Al. Hoopan,
Mihaela Bucin,T.Boca), al turi de personalit i din România (acad. Cornelia Bodea,
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Eugen Glück, Aurel Sasu, Elena Rodica Colta). Unele numere fac locul i unor creaii
literare ale comunitarilor ( poezie, proz sau eseu), de la Maria Berényi, Gheorghe


Ruja, la Ilie Iv nu , Petru Câmpian, tefan Fr tean, Gh. Petru an.
Ap rut prin grija muzeografului Elena Csobai, revista Lumina , ajuns la num rul 10
în acest an calendaristic, continu s fie principala tribun anual a preocup rilor


majore ale comunit ii române ti din Ungaria. Cum afirm i Tiberiu Boca, într-unul
din eseurile sale despre problematica intelectualului minoritar, condiia intelectualului


român din Ungaria se mi c pe o sumedenie de st ri i atitudini de continue frustr ri
i tot atâtea înfrângeri i sperane: "Mai avem, din fericire, si o patur mai mic a
intelectualit  ii, care i-a g sit eluri concrete, eluri care nu r mân idealuri, ci se
materializeaz . Când vom ajunge la faza autodefinirii intelectualit  ii noastre? Când
vom trece de la vorbe goale la cuvinte substaniale? R spunsurile sunt de
neconceput i tot paradoxale, aa sunt, cum suntem i noi: intelectualitatea român
din Ungaria."(Paradoxul intelectualului, în Lumina '95).
Conf.univ.dr.Cornel Munteanu,
ELTE, Budapesta
[Clipa (SUA), 2003, nr. 603, 5 iunie]

Comunitatea româneasc din Ungaria
Oameni i fapte (10): Presa în limba român: ANNALES, SIMPOZION, monografiile
Chitighaz, Micherechi, Btania (publica iile Institutului de cercetri)
Cum am anticipat într-un material de început la aceasta rubric , despre activitatea

Institutului de Cercet ri al Românilor din Ungaria i a directorului acestuia,
intelectualitatea româneasc a simit nevoia s -si concerteze forele printr-un
program instituionalizat de cercetare, soldat, anual, cu lucr ri publice, intrat deja în al
12-lea an de aciune, cunoscut sub numele de Simpozion-ul cercet torilor. Întradev r, în fiecare toamn a anului, la Giula, membrii Institutului prezint
conaionalilor lor rezultatele cercet rilor de la o ediie la alta, supunându-le


dezbaterilor i sugestiilor venite de la confrai. A a se face ca, la fiecare ediie se
prezint , în forma tiparit , lucr rile simpozionului din anul precedent, facilitând

accesul unui public mult mai larg la cunoa terea activit ii institutului. În plus, de

remarcat, o con tiin responsabil a p str rii acestor achiziii, pentru memoria


urma ilor, care pot g si r spunsuri la multe întreb ri ( i nu sunt puine acestea)
legate de soarta comunit ii, dac nu tocmai aceste manifest ri par s fie cele mai

consistente în proiecte i realiz ri legate de destinul românilor din Ungaria.
Dac publicaia SIMPOZION este o agend în detaliu a lucr rilor, într-o prima faz



de elaborare, i ca un preambul, în schimb, acela i institut i-a propus ca dup
definitivarea lucr rilor de la simpozioanele anuale, unele cercet ri s cunoasc o
dezvoltare mult mai ampl , care necesit ani de c ut ri, documentare, redactare,
prelucrare a materialului cules; astfel ca, cealalt publicaie, cam în ritm de patru ani,
ANNALES ( 1996, 2000), preia unele din dezvolt rile din Simpozion, dând form

definitiv i complet cercet rilor de peste ani, materialele fiind chiar studii ori
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monografii distincte, putând forma substana unui volum separat. În plus, ceea ce

fusese proiect, motivaie si ipotez în Simpozion, devine fapt cultural, principiu i
demonstraie în Annales. Ca atare, relaia dintre cele dou publicaii, dincolo de

patronatul lor comun ( Institutul de cercet ri), este una de complementaritate i
succesivitate. Mai mult chiar, la un al treilea nivel, se desprind din studiile ample ale
volumului Annales, dezvolt ri de monografii locale, rezervate comunelor locuite de
români, precum Chitighaz, Micherechi sau B tania. În acest lant evolutiv se pot

identifica, deci, scopurile de durat ale activit ii Institutului, cea mai activ i

dinamic form organizat de p strare i îmbog ire a zestrei comunitare.
Înc înainte de a se constitui Institutul de cercet ri (1993), intelectualitatea
româneasc s-a întrunit pentru a iniia, iat , de 12 ediii, un Simpozion al cercet rilor.
Prima întrunire a acestora a avut loc în noiembrie 1991, când s-a stabilit atât
programul viitoarelor întruniri, activitatea pe seciile de cercetare ( istorie, lingvistic ,

etnografie-folclor, literatur ), cât i componena forului instituionalizat (19 membri).
Cele 11 volume din Simpozion aduc, an de an, noi abord ri ale fenomenului cultural


istoric al comunit ii. S-a a ezat deja i structura volumelor, precum i distribuia
intereselor de cercetare în funcie de componena profesional a membrilor
Institutului. Un cuvânt de deschidere al directorului dr. Maria Berényi, care exprim


aproape aceea i stare de frustrare i gratuitate a actelor de implicare. Iat de pild
schiat mesajul unui entuziasm al devoiunii, în numele unui scop îndep rtat: "Ca s
ne înelegem fiina etnic , cultural avem obligaia moral s facem cunoscute
evenimente i personalit ti aparin toare organic istoriei, spiritualit  ii noastre, s
contribuim la o mai puternic afirmare a identit ii noastre. Aceasta este ars poetica
Institutului. Dorim ca simpozioanele organizate de noi an de an s devin
evenimente deosebite, de cea mai mare însem atate în viaa noastr spiritual " (
Simpozion, 1994).
Sectorul istorie din cadrul volumelor acoper , în general, scurte notaii cu documente



prelucrate sau despre personalit i, ori despre colile i bisericile române ti (Gh.

Petru an, coli ale naionalit  ilor în Ungaria, 1992, M. Berényi, Rolul fundaiilor în
cultura român din Ungaria,1993, Acad. Cornelia Bodea, Moise Nicoar , 1994,
Gh.Sant u, Procesul Memorandului, 1994, Gh. Sant u, Istoria Fundatiei Gojdu,
1995, M. Berényi, Cultur româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea,1996, Gh.
Dul u, Cincizeci de ani de la înfiinarea Ansamblului cultural din Micherechi, 1997, E.
Glück, Deputai români în parlamentul Ungariei, 1998). Cealalt grup formeaz

studiile de etnografie i folclor, ori despre povestitori populari ai comunit ii (Vasile

Gurz u, la 100 de ani de la na tere, 1998), sector în care s-au adus însemnate

contribuii i prin activitatea etnografilor organizatori de tabere pentru tineri pentru
strângerea de material etno-folcloric (Emilia Martin, Locuina românilor din Ungaria,
Gh. Petrujan,Obiceiuri de iarn la Aletea,1998, M. Bucin, Asupra ceremonialului
funebru românesc-bocetul chitigh zean, Al. Hoopan, M l ieul la Micherechi, 1995,
Ana Hoopan, „Cealalt lume" în credinele românilor din Ungaria,1994, Elena
Csobai, Convieuirea minorit  ilor în aez rile locuite de români, 1993). Dac sectorul
precedent a devenit cel mai prolific, în ultima vreme, atenia s-a îndreptat, mai cu

insisten , spre problema de baz a identit ii, limba românilor din Ungaria. A a se
face c s-a pornit chiar o campanie în 2003 de studiere a limbii specifice românilor

din Micherechi, resorturile bilingvismului i primejdiile care pasc limba român , în
urma procesului accelerat de asimilare. Cercet toarea Ana Borbély a investigat
cazuri extreme, de la Meninerea limbii române la Micherechi, 1997 ori Atitudinea fa
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de limba român i limba maghiar la românii din Chitighaz (1993), la Strategia de
comunicare în discursul bilingv (1998). Alte aspecte legate de limb , precum numele
de botez sau de familie (Gy. Mocan, Anamaria Brad,1994) ori graiul ca instrument al
umorului (A.Borbély, 1996) completeaz acest sector oarecum vitregit de atenia în
timp a cercet torilor.





De altfel, i literatura i creaia românilor din Ungaria a fost un sector cu pondere
redusa în sfera de preocup ri a Institutului. Reinem câteva intervenii: M. Bucin,
Naraiunea popular i categoriile ei funcionale,1998, Un manuscris, 1992, Estetica
strig turii, 1993, T. Herdean,Urmuz  i personajele sale,1995, C. Munteanu, Presa i
literatura românilor din Ungaria, 1999.

 

Întrunirile dau ocazia de a cunoa te i elemente de spiritualitate bisericeasc ,

îndeosebi legate de tradiia ortodoxiei române ti, de muzic bisericeasc (E. Csobai,
Rolul bisericii ortodoxe la p strarea identit ii la românii din Giula,1997, Eva Kozma
Fr tean, Muzica bisericeasc la românii din Ungaria, 1996, Stela Nikula, Crucea,
semnul identit ii noastre cretine, 1994).



Cum anticipam, parte din aceste ipoteze din revista- volum SIMPOZION cunoa te o


dezvoltare mai ampl i chiar o definitivare a cercet rilor în volumele ANNALES i
cele din cadrul coleciei de monografii locale, Pagini istorico-culturale. Abia aici se
v d rezultatele palpabile ale proiectelor propuse la simpozioanele anuale, ceea ce d
speran întreit directorului Institutului de a continua cu mai mult sârg tradiia

întâlnirilor de profil. Cele dou volume, din 1996 i 2000 acoper studii pe seciunile
cercet rilor: la istorie: Elena Csobai, Românii din Ciorvas,1996, Comunitatea

româneasc din Otlaca Pusta, 2000, M. Berényi, cu texte în maghiar despre colile

române ti între cele dou razboaie; la lingvistic : Ana Borbély, cu studii redactate în

maghiar despre limba românilor din Ungaria ( sic!); la etnografie-folclor, acelea i
nume, Mihaela Bucin, Stella Nikula, Emilia Martin, Al. Hoopan, Ana Hoopan, iar la
literatur , T. Herdean, C. Munteanu.
B tania, Micherechi, Chitighaz sunt primele trei monografii locale, rezultate din

conjugarea eforturilor colective din cadrul Simpozioanelor i în prelungirea studiilor

din Annales. Anul 2003 a pornit cu ambiia de a realiza i monografia localit ii Giula,

socotit centrul românit ii, cel puin la nivelul forurilor de reprezentare politic i civic
i spiritual . Aceste volume completeaz date, valorific documente din bibliotecile

maghiare i române despre românii din aceste locuri, acoperind toate domeniile:

istoric, cultural, religios, statistic, colar, literar. De departe, producia de publicaii a
Institutului r mâne cea mai rodnic , atât cantitativ, cât mai ales calitativ. E un semn
 
îmbucur tor c românimea vieuie te i creeaz .
Conf.univ.dr. Cornel Munteanu,
ELTE, Budapesta
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