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Cãtre cititor
Acest numãr al revistei este dedicat celor douã aniversãri din viaþa comunitãþii româneºti
din Ungaria, care au avut loc în 2012 ºi 2013. În anul 2012, Comunitatea Cercetãtorilor ºi
Creatorilor Români din Ungaria, iar în anul acesta Institutul de Cercetãri al Românilor din
Ungaria au aniversat câte 20 de ani de existenþã.
Acest numãr al revistei oferã o sintezã asupra activitãþii de cercetare ºtiinþificã instituþionalizatã desfãºuratã în cadrul Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria, asupra
cercetãrilor întreprinse în cei 20 de ani de existenþã. Cele zece volume tipãrite în acest an
jubiliar – a cãror copertã apare ºi în revistã – vin ca un rezultat al acestor cercetãri, marcheazã activitatea Institutului. Ele sînt recomandate celor interesaþi de istorie, etnografie, limbã
ºi literaturã ºi artã.
Elena Munteau Csobai
redactor
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Elena Csobai

Aniversarea a 20 de ani de la înfiinþarea
Comunitãþii Cercetãtorilor
ºi Creatorilor Români din Ungaria
Oricît de viabilã este o minoritate, existenþa,
autodefinirea, activitatea ei culturalã depinde, în
mare mãsurã, de circumstanþele economice, sociale ºi politice ale societãþii în care trãieºte.
În cele ce urmeazã voi încerca sã punctez contextul istoric ºi cultural din Ungaria anilor 1970–
1980, care a fãcut posibil, a contribuit la autodefinirea naþionalitãþilor.
Începînd cu anii 1970, în Ungaria a apãrut un
nou climat politic, care, într-o mãsurã oarecare,
a sprijinit autodefinirea minoritãþilor din Ungaria. Nu numai uniunile culturale ale minoritãþilor ci ºi unele asociaþii pe þarã, unele instituþii
culturale, ca de exemplu muzeele judeþene, au
început sã editeze publicaþii, reviste, volume
ºtiinþifice din domeniul etnografiei, care au avut
menirea de a prezenta ºi etnografia uneia sau a
mai multor minoritãþi din Ungaria. Apoi, dupã
o hotãrîre ministerialã din anul 1974, au luat fiinþã, în cadrul unor muzee judeþene, colecþii (muzee) de bazã ale minoritãþilor din Ungaria, printre care ºi cea al românilor, în cadrul Direcþiei
Muzeului Judeþean Bichiº. Dupã înfiinþarea muzeelor de bazã au fost create ºi posturi de muzeografi la secþiile de istorie ºi etnografie, care au
început cercetarea istoricã ºi etnograficã a minoritãþilor, inclusiv a românilor. De prin anii 1980,
folosind materialele din colecþiile muzeale ale minoritãþilor, au început sã se organizeze expoziþiile permanente. Aceste expoziþii au avut menirea sã prezinte publicului vizitator, pe cît se putea, istoria ºi etnografia unei minoritãþi.
De asemenea, Ungaria a fost prima þarã din
Europa care, în anul 1975, a organizat, pentru
întîia oarã, o conferinþã ºtiinþificã internaþionalã
pe tema etnografiei minoritãþilor. În 2001 manifestarea a ajuns la a VII-a ediþie, urmînd ca în
continuare conferinþa sã se organizeze, în fiecare an, într-una din þãrile Europei. Regretabil a
fost faptul cã, în afarã de Ungaria, nici o þarã din
Europa nu ºi-a asumat organizarea acestei conferinþe de mare succes, la care au participat în
jur de 20 de þãri ºi la organizarea cãreia au contribuit ºi uniunile culturale ale minoritãþilor din
Ungaria.
Dupã 1980, rînd pe rînd, s-au înfiinþat casele
muzeu ale minoritãþilor. Românii ºi-au planificat organizarea a trei asemenea case, dar în final
s-a realizat doar una.

Tot din anii 1980, la bibliotecile judeþene, au
luat fiinþã bibliotecile de bazã ale minoritãþilor
iar la Budapesta, la Biblioteca Gorkij, a fost constituitã o colecþie pe þarã pentru toate minoritãþile, care totodatã a editat volume, în care s-au
publicat ºi cele mai noi cercetãri ale minoritãþilor.
Tot la Budapesta, în cadrul Institutului Cultural Maghiar, în anul 1990, s-a înfiinþat o secþie
pentru naþionalitãþi ºi minoritãþi etnice, care a
sprijinit cercetãrile din cadrul minoritãþilor,
editînd o serie de publicaþii destinate cunoaºterii valorilor lor culturale.
Sub egida Uniunii Culturale a Românilor din
Ungaria, din anul 1982, a crescut numãrul periodicelor în limba românã. Astfel a apãrut primul numãr al revistei de etnografie ºi folclor „Izvorul”. Aceastã publicaþie anualã are menirea sã
facã cunoscut tezaurul etnografic al românilor
din Ungaria. O altã publicaþie a Uniunii, care a
început sã aparã din anul 1985, a fost revista de
culturã anualã „Timpuri”, în care s-au publicat
rezultatele celor mai noi cercetãri istorice. Din
anul 1990, în locul revistei „Timpuri”, a apãrut o
succesoare a acesteia, „Lumina”, revistã „socialã, culturalã ºi ºtiinþificã” anualã a românilor din
Ungaria .
Acestea au fost, considerãm, cele mai importante evenimente istorice ºi culturale, care au
contribuit la înfiinþarea unei comunitãþi, care are
ca scop principal cercetarea minoritãþii române.
Alocaþiune rostitã cu ocazia aniversãrii a 20
de ani de la înfiinþarea Comunitãþii Cercetãtorilor ºi Creatorilor Români din Ungaria
Stimaþi oaspeþi! Dragi prieteni! Dragi colegi!
Au trecut 20 de ani de la înfiinþarea Comunitãþii Cercetãtorilor ºi Creatorilor Români din
Ungaria, prin intermediul cãreia s-au adus la
luminã valorile istoriei, etnografiei, a limbii noastre ºi totodatã s-au creat noi valori spirituale ºi
artistice, valori care azi ne autodefinesc.
Înainte de a ne reaminti momentul înfiinþãrii
Comunitãþii Cercetãtorilor ºi Creatorilor români
din Ungaria, trebuie sã subliniem cele trei circumstanþe fundamentale, care a fãcut posibilã
apariþia acestei comunitãþi:
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1. Importanþa climatului politic din Ungaria
anilor 1970–1980, care a contribuit la începerea
cercetãrii minoritãþilor în cadrul muzeelor judeþene.
2. Sprijinul Uniunii Culturale care, pe lîngã
Vicariatul Ortodox Român ºi Direcþia Muzeului
Judeþean, a luat parte la înfiinþarea Colecþiei Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, prin care,
în ultimul moment, a fost salvat materialul muzeistic ºi arhivistic a celor 20 de parohii ortodoxe române.
3. Contribuþia Uniunii Culturale la apariþia
revistelor Izvorul, Timpuri ºi Lumina, în jurul
cãrora s-a format un grup de intelectuali, ce a
dat un imbold cercetãrii ºtiinþifice pornite.
Acest grup de intelectuali, format în diferite
instituþii de culturã, cu oarecare experienþã în
domeniul cercetãrii, s-a întrunit în mai multe
ºedinþe ºi a discutat despre posibilitatea coordonãrii activitãþii de cercetare a trecutului, ca
ulterior, prin publicarea rezultatelor cercetãrii,
sã ajute învãþãmîntul românesc din Ungaria, sã
contribuie cu noi materiale la publicaþiile româneºti.
Acestea au fost problemele care ne-au preocupat pe noi acum 20 de ani, cînd la 12 aprilie
1991, în sediul Uniunii s-a înfiinþat un cerc al cercetãtorilor ºtiinþifici sub denumirea de „Pentru
cultura româneascã din Ungaria.” Dupã jumãtate
de an de activitate, comunitatea a organizat, în
toamna anului 1991, primul simpozion, în care,
prin temele abordate s-au conturat implicit ºi
direcþiile de cercetare viitoare.
Încã de la bun început s-a hotãrît ca acest cerc
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sã se transforme într-o asociaþie organizatã, independentã, cu personalitate juridicã, cu statut.
Prin urmare, dupã un an, la 7 februarie 1992, s-a
înfiinþat Comunitatea Cercetãtorilor ºi Creatorilor Români din Ungaria, „cu scopul depunerii de
muncã artisticã, creatoare ºi de cercetare din domeniul descoperirii, cercetãrii ºi dezvoltãrii tradiþiilor istorice, literare, artistice, pentru promovarea acestora,
pentru realizarea unor publicaþii ºtiinþifice ºi culturale într-o formã organizatã a activitãþii de cercetare
ºtiinþificã ºi de creaþie.”
Aceastã comunitate de creaþie ºi de cercetare,
legalã, înregistratã, cu personalitate juridicã ºi
cu un buget separat a dorit sã-i atragã, ca membrii, pe toþi cei interesaþi. Preºedintele comunitãþii a fost aleasã dr. Maria Berenyi iar vicepreºedinþi, dr. Gheorghe Santãu ºi Emilia Martin.
Comunitatea ºi-a continuat activitatea, cercetãtorii ºi-au continuat cercetãrile cuprinse în planul de activitate. Totodatã comunitatea a hotãrît
instituþionalizarea muncii de cercetare ºi a întocmit documentele necesare, pentru înfiinþarea
unui institut de cercetãri sub egida comunitãþii.
La 4 iunie 1993, Comunitatea ºi-a înfiinþat Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria ºi a
ales noua conducere a comunitãþii. În funcþia de
preºedinte a fost ales dr. Gheorghe Santãu iar ca
vicepreºedinþi Elena Csobai ºi Emilia Martin.
Director al institutului nou înfiinþat a fost aleasã, pe bazã de concurs, dr. Maria Berenyi. Prin
înfiinþarea Institutului, cercetãtorii aveau propria
lor instituþie, care îi obliga la o muncã ºtiinþificã
serioasã, menitã sã-i aducã acesteia prestigiu. Comunitãþii i-a rãmas cea mai importantã sarcinã,
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Elena Csobai a prezentat cele
douã decenii de existenþã a Comunitãþii
aceea de a-ºi susþine instituþia înfiinþatã, dintrun buget foarte mic, care ani de-a rîndul nu s-a
schimbat prea mult, primit anual de la Comisia
parlamentarã, prin concurs.
Ca asociaþie, comunitatea a încercat sã depunã mai multe concursuri pentru a cîºtiga fondurile necesare, în vederea realizãrii scopurile propuse, pentru susþinerea acþiunilor începute, pentru sprijinirea creaþiei, a creatorilor români din
toate domeniile. În anul 1999 s-a schimbat conducerea comunitãþii, fiind aleºi ca preºedinte
Elena Csobai iar ca vicepreºedinþi ªtefan Oroian
ºi Emilia Martin. În anul 2005 din nou s-a schimbat conducerea comunitãþii, preºedinte fiind
aleasã Elena Csobai iar vicepreºedinþi Emilia
Martin ºi Stela Santãu. În felul acesta s-a continuat tradiþia ca al doilea vicepreºedinte sã fie ales
dintre artiºtii plastici.
În continuare se cuvine sã vã prezint pe scurt
activitatea comunitãþii desfãºuratã în cei 20 de
ani. Comunitatea a sprijinit toate acþiunile iniþiate de Institutul de cercetare ºi totodatã s-a implicat în susþinerea tuturor activitãþilor culturale legate de creatorii români din Ungaria, de
rãspîndirea valorilor de artã plasticã, artã fotograficã, film, literaturã, muzicã, arhitecturã.
Trebuie sã recunoaºtem cã, din cauza resurselor
materiale foarte scãzute, nu toate domeniile au
fost sprijinite în aceeaºi mãsurã ºi poate nici nu
au primit atenþia cuvenitã.
În cei 20 de ani de activitate membrii comunitãþii s-au implicat în activitatea de cercetare
ºtiinþificã, în munca de rãspîndire a culturii româneºti, în activitatea editorialã a Institutului.
Prin iniþierea concursurilor literare ºi artistice

pentru tineri, prin sprijinirea apariþiei volumelor de poezii ºi artã, prin organizarea expoziþiilor tinerilor din domeniul artei plastice s-a încercat descoperirea unor tineri români talentaþi,
care sã fie atraºi sã participe la viaþa comunitãþii.
Atît tinerilor cît ºi adulþilor comunitatea le-a asigurat spaþiu necesar pentru a se prezenta prin
amenajarea unor expoziþii temporare. Creatorii
au fost prezentaþi, fãrã excepþie, ºi în coloanele
revistei „Lumina”.
În cei 20 de ani au fost organizate peste 20 expoziþii temporare de istorie, etnografie, carte ºi
artã.
Membrii comunitãþii au organizat zece tabere
de cercetare istoricã ºi etnograficã în localitãþile
locuite ºi de români, la care au participat elevi,
studenþi ºi profesori din ºcolile româneºti ºi de
la Catedra de limbã românã a Institutului Pedagogic din Seghedin.
Achiziþiile de piese fãcute cu aceastã ocazie au
îmbogãþit colecþiile muzeale. Prezentarea tinerilor talentaþi în coloanele revistei „Lumina” ºi
organizarea de expoziþii ale acestora a devenit o
tradiþie. O dovadã a acestei promovãri este chiar
ºi aceastã zi, cînd aniversãm 20 de ani de la înfiinþarea comunitãþii noastre ºi cînd avem în faþã
lucrãrile a douã tinere artiste. Este vorba despre
Juliana Machhour, care ºi-a terminat studiile la
Facultatea de Design din Arad, ºi despre Emilia
Nagy, studentã la Universitatea din Seghedin,
specialitatea artã vizualã – limbã ºi literaturã
maghiarã. Ambele au fost prezentate ºi în coloanele revistei „Lumina 2012”.

ªtefan Oroian verniseazã expoziþia
Emiliei Nagy ºi a Iuliei Machhour
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Corul „Pro Musica"

Participanþi la aniversare
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Maria Berényi

Institutul de Cercetãri
al românilor din Ungaria
(1993–2013)
Au trecut 20 ani de cînd ne-am înfiinþat Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria. În
ultimul deceniu al secolului al XX-lea, aspiraþia
intelectualilor români de pe aceste meleaguri de
a-ºi înfiinþa un Institut propriu era justificatã deja
de remarcabilul potenþial creator, de care acest
colectiv a dat dovadã, potenþial existent încã ºi
azi, dovadã numãrul, calitatea ºi diversitatea tematicã a lucrãrilor publicate pînã azi. Prin actul
de constituire al Institutului, de fapt am
instituþionalizat eforturile disperate ale predecesorilor noºtri, care vroiau sã-ºi uneascã forþele
spirituale într-o formã organizatã ºi legitimã.
Astfel, proiectul nostru din 1993 nu a apãrut din
senin, ci a fost anticipat de o serie de preocupãri
mai vechi sau mai recente. Institutul urma sã
devinã un seismograf sensibil ºi o oglindã, cît
mai fidelã, a culturii românilor din Ungaria, în
sensul cel mai larg al cuvîntului. Am pornit la

drum cu dorinþa, dar ºi cu ambiþia, de a reflecta
prin munca noastrã istoria, cultura ºi viaþa tradiþionalã a comunitãþii româneºti din Ungaria,
în toate aspectele ei, în care poate fi reconstituitã
ºi valorificatã. Eram conºtienþi ºi de dificultãþile
care ne vor aºtepta. Nu ne-au evitat nici reuºitele, dar nici problemele de supravieþuire.
În cei douãzeci ani de existenþã, Institutul a
încercat sã devinã ºi sã rãmînã un promotor al
cãutãrilor creatoare, inovatoare al comunitãþii
noastre. S-au fãcut eforturi pentru autocercetare
ºi autocunoaºtere, altfel spus pentru cunoaºterea identitãþii noastre, ca sã gãsim rãspuns la simpla întrebare „cine sîntem noi?” Prin cercetãrile
realizate pînã acum am fãcut o lungã cãlãtorie
spre noi înºine.
În urmã cu 20 ani, fondatorii Institutului erau
convinºi cã, prin activitatea lor, vor putea atrage

ªedinþa de constituire a Cercului de Cercetãtori
pentru Cultura Românã din Ungaria în 1991
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La ºedinþa de constituire a Institutului de Cercetãri în anul 1993
atenþia românilor noºtri de pe aceste meleaguri.
De la constituire, prin activitatea sa, Institutul
de Cercetãri al Românilor din Ungaria se adreseazã profesorilor, cadrelor universitare, studenþilor ºi altor categorii: iubitori ai limbii, istoriei,
etnografiei ºi literaturii româneºti din Ungaria.
Organizeazã sesiuni culturale ºi ºtiinþifice, editeazã cãrþi în limba românã ºi maghiarã, cu scopul de a prezenta fizionomia spiritualã a comunitãþii româneºti din Ungaria, de a argumenta o
presupunere, ºi anume cã sentimentul de apartenenþã ºi de conºtiinþã poate fi susþinut printr-o
autostudiere sincerã ºi temeinic argumentatã.
Publicaþiile Institutului sînt bine cunoscute în
þarã ºi în strãinãtate. Acestea se expediazã la ºcoli,
biblioteci, asociaþii culturale, muzee, universitãþi,
arhive, etc. Alãturi de acei cercetãtori, care se
intereseazã de trecutul, cultura, istoria, etnografia, limba ºi literatura românilor din Ungaria,
publicaþiile sînt rãsfoite ºi de publicul românesc
din întreaga Ungarie. În lipsã de manuale, publicaþiile Institutului sînt folosite ºi în învãþãmîntul românesc din Ungaria, în domeniul Culturã
ºi civilizaþie româneascã.
Cercetãrile ºi culegerile etnologice, istorice ºi
lingvistice de teren întreprinse în localitãþile populate ºi de români, se impun ca o necesitate
ºtiinþificã, pe de o parte, pentru actualizarea ºi

modernizarea informaþiilor culturale despre grupul etnic, pe de altã parte, pentru conservarea,
prin culegere ºi tezaurare, a faptelor de folclor,
istorie ºi limbã încã vii.
Institutul de la început ºi-a orientat activitatea în douã direcþii principale: una de cercetare
ºtiinþificã pe tãrîm istoric, demografic, filologic,
istorico-literar, lingvistic, etnografic-etnologic,
artistic etc. ºi alta de valorificare a rezultatelor
cercetãrilor din aceste domenii, prin publicaþii,
periodice proprii ºi prin cãrþi. În acelaºi timp,
Institutul organizeazã anual manifestãri
ºtiinþifice de prestigiu, sesiuni de comunicãri ºi
mese rotunde cu participanþi din þarã ºi de peste
hotare. Activitatea de cercetare a membrilor Institutului se orienteazã spre teme importante,
prioritare pentru descifrarea trecutului ºi prezentului comunitãþii româneºti din Ungaria: demografie istoricã, familie ºi societate, bisericã ºi naþiune, rolul bisericilor unite ºi ortodoxe, istoricul învãþãmîntului, etc.
Pînã la ora actualã Institutul a editat sau a finanþat 85 de volume ºi a organizat 23 simpozioane internaþionale, întreþine relaþii de colaborare
cu unitãþi similare din þarã ºi strãinãtate, cu diverse ºcoli, instituþii socio-culturale ºi administrative.
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Scurt istoric
În primãvara anului 1991 s-a constituit cercul
de cercetãtori cu denumirea provizorie „Pentru
Cultura Românã din Ungaria”. Cîþiva intelectuali
aparþinãtori minoritãþii noastre au pledat pentru înfiinþarea acestui cerc, fiindcã au fost de
pãrere cã despre istoria, cultura, prezentul românilor din Ungaria trianonicã nu se fac cercetãri sistematice. Din cînd în cînd, apãreau niºte
studii în diferite publicaþii (istorice, etnografice)
dar, nefiind sistematice, ele nu au intrat în conºtiinþa românilor din Ungaria. Scopul cercului a
fost sã adune forþele spirituale ºi creatoare ale
comunitãþii româneºti din Ungaria ºi sã formeze o intelectualitate puternicã ºi conºtientã.
La 7 februarie 1992, acest cerc s-a transformat
în „Comunitatea Cercetãtorilor ºi Creatorilor Români
din Ungaria” care, fiind ºi înregistratã, a devenit
persoanã juridicã. La înfiinþarea acesteia au fost
formulate scopuri concrete: crearea unui for de
dezbatere a unor teme profesionale (de limbã,
învãþãmînt, culturã, artã etc.) ºi iniþierea unor
cercetãri mai chibzuite ºi coordonate, iar rezultatul lor sã fie valorificat în vederea unei
autocunoaºteri mai temeinice. Comunitatea a
avut, la început, urmãtorii membri: Maria Berényi, Ana Borbély, Lucia Borza, Mihaela Bucin, Ion
Budai, Elena Csobai, Alexandru Hoþopan, Ana Hoþopan, Eva Kozma Frãtean, Mihai Kozma, Marius
Maghiar, Emilia Martin, Gyöngyi Mocan, Stella
Nikula Machhour, ªtefan Oroian, Gheorghe Petruºan,
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Florica Santãu, Gheorghe Santãu, Ana Secan Navratil
ºi Ecaterina Tiritean.
Încã în anul constituirii, Comunitatea a decis
ca sã se instituþionalizeze munca de cercetare,
fiindcã, fãrã subvenþii financiare, nu se putea face
muncã profesionalã de calitate. Au urmat luni
de muncã organizatoricã, a fost întocmit un plan
de cercetãri. La 13 februarie 1993 Comunitatea
ºi-a constituit Institutul de Cercetãri al Românilor
din Ungaria. La 29 mai 1993 adunarea generalã a
comunitãþii a ales, prin concurs public, directorul institutului în persoana dr. Mariei Berényi,
pentru o perioadã de trei ani. De atunci mandatul directorului a fost prelungit din cinci în cinci
ani. Din anul 1998, Institutul a devenit persoanã
juridicã ºi a fost înregistrat la tribunal.
Institutul a fost înfiinþat în scopul derulãrii
unei activitãþi ºtiinþifice pentru identificarea valorilor culturale care asigurã existenþa ºi continuitatea românilor pe meleagurile ungare.
La începuturi, la finanþarea Institutului de
Cercetãri al Românilor din Ungaria s-a angajat
însuºi Guvernul Ungariei. În perioada 1993-1998
Institutul a fost finanþat de cãtre Ministerul Învãþãmîntului. În 1998, nu se ºtie de ce, s-a întrerupt acest ajutor financiar. De atunci , adicã de
15 ani, Institutul nu are buget anual funcþionînd
pe bazã de proiecte ºi concursuri. În acest an
(2013), jubiliar aº putea spune, de la Ministerul
Resurselor Umane Institutul a primit o sumã
considerabilã, cu ajutorul cãreia am editat 10

Vernisajul expoziþiei „50 de ani de la înfiinþarea ansamblului folcloric din Micherechi" în 1998
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volume ºi publicaþiile anuale Simpozion, Lumina
ºi Izvorul.
Principalele obiective
Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria este o instituþie de specialitate, avînd drept
obiectiv cunoaºterea, pãstrarea ºi promovarea
tradiþiilor, în contextul dezvoltãrii culturii naþionale.
Conform Statutului de funcþionare Institutul
are ca obiective:
– Promovarea ºi sprijinirea materialã ºi moralã a studierii profunde a istoriei comunitãþii în
context naþional ºi european.
– Popularizarea activitãþii personalitãþilor româneºti marcante din Ungaria, prin studii ºi lucrãri monografice.
– Cu prilejul unor aniversãri ale unor evenimente istorice sau ale unor personalitãþi, Institutul se angajeazã la organizarea unor manifestãri ºtiinþifice tematice în domeniile istorie, etnografie, culturã, etc.
– Colaborarea cu universitãþi ºi institute
ºtiinþifice de prestigiu din þarã ºi strãinãtate.
Institutul este implicat în evocarea unor personalitãþi care au aparþinut comunitãþii româneºti
din Ungaria ºi care ºi-au adus un aport însemnat la pãstrarea ºi îmbogãþirea tezaurului cultural românesc, precum Iosif Ioan Ardelean, Moise
Nicoarã, Gheorghe Pomuþ, David Voniga, Teodor
Papp, Alexandru Suciu, Emanuil Gojdu, etc.
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Printre obiectivele prioritare se numãrã conservarea ºi pãstrarea identitãþii etnice, lingvistice, culturale ºi religioase a românilor din Ungaria.
Colaboratori ai Institutului
Institutul funcþioneazã cu trei secþii: istoricã,
etnograficã ºi lingvisticã-literarã. Din toamna
anului 1994, în afarã de director, în cadrul Institutului au fost angajaþi doi cercetãtori cu
semipost. Între 1994-1997 cercetãtorii cu semipost
au fost: dr. Ana Borbély ºi Tiberiu Herdean. Din 1997
au fost angajate cu semipost dr. Ana Hoþopan ºi
Emilia Martin. Din motive financiare, din anul
2000 numai cea din urmã este angajatã.
Institutul dupã posibilitãþile sale financiare ºi
pe baza unui angajament, încheie contracte pe
teme concrete de cercetare. Colaboratorii institutului între 1993–2013 au fost dr. Maria Berényi,
dr. Ana Borbély, Lucia Borza, Anamaria Brad, dr.
Mihaela Bucin, Rodica Colta, Elena Csobai, dr.
Tiberiu Herdean, Irina Garami, dr. Maria Gurzãu
Czeglédi, dr. Ana Hoþopan, Alexandru Hoþopan, Eva
Kozma Frãtean, Mihai Kozma, Emilia Martin,
Gyöngyi Mocan, dr. Stella Nikula, dr. Gheorghe
Petruºan, Florica Santãu, dr. Gheorghe Santãu.
Activitatea ºtiinþificã depusã de cãtre intelectualii grupaþi în jurul acestui atelier constituie
una dintre cele mai importante realizãri spirituale din ultimele decenii ale comunitãþii româneºti
din Ungaria.

Vernisajul expoziþiei la aniversarea a 50 de ani de la înfiinþarea Uniunii Culturale, în 1999
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Maria Berényi, Rodica Colta ºi Acad. Cornelia Bodea
Teme ºi domenii de cercetare
În cadrul Institutului, în perioada anilor 1993–
2013, cele trei secþii au efectuat cercetãri în mai
multe domenii. Temele de cercetare încearcã sã
armonizeze prioritãþile Institutului cu afinitãþile
ºi preocupãrile cercetãtorilor noºtri. Unele teme
necesitã cercetãri de mai mulþi ani, altele valorificã anumite aspecte, subiecte, ºi se concentreazã la scrierea unor studii.
În perioada sus-amintitã au fost finanþate de
cãtre Institut urmãtoarele teme de cercetare:
– Îmbrãcãmintea românilor din Ungaria
– Credinþele ºi mitologia popularã în cercul
românilor din Ungaria
– Obiceiurile de naºtere la românii din Ungaria
– Chestionar (întocmit cu ajutorul mai multor
specialiºti de la secþia etnograficã)
– Vestigii ortodoxe de istorie ºi artã ale românilor din Ungaria
– Muzica ºi dansul românesc din Ungaria
– Folclorul copiilor din Micherechi
– Jocul la Micherechi
– „D’ala” fujitului la Micherechi
– Mãlãieºul la Micherechi
– Strigãturile românilor din Ungaria
– Particularitãþile graiurilor, diferenþa între
limba vorbitã ºi limbajul artistic în creaþiile folclorice româneºti din Ungaria
– Medicina popularã

– Credinþe, obiceiuri, sãrbãtori la românii din
Ungaria
– Tradiþii ºi credinþe legate de naºtere la românii din Ungaria
– Ceremonialul funerar la românii din Ungaria
– Sãrbãtorile calendaristice ale românilor din
Ungaria
– Textilele populare româneºti din Ungaria
– Particularitãþi etnice în cultura materialã ºi
spiritualã
– Bilingvismul ºi schimbarea de limbã la românii din Chitighaz
– Cercetãri dialectologice ºi sociolingvistice la
românii din Ungaria
– Dicþionar regional (dialectal) din Chitighaz
– Schimbarea de cod în folosirea limbii române
– Variabilitatea numelor geografice în interviurile în limba românã
– Tradiþia modernitãþii în romanul românesc
– Tendinþe în proza româneascã contemporanã
– Istoria literaturii române din Ungaria
– Márki Sándor ºi literatura românã
– Coordonatele ideologice la Mihai Eminescu
ºi Ioan Slavici
– Numele de botez la românii din Chitighaz
(1779–1829)
– Istoria numelor la românii din Ungaria
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– Programã ºcolarã pentru predarea limbii ºi
literaturii române în Liceul Românesc clasele I–
IV
– Dicþionar de expresii maghiaro-române
– Din trecutul românilor din Hajdú-Bihar ºi
Szabolcs
– Fundaþii române în oraºul Giula
– Istoria românilor din Aletea ºi Bichiºciaba
– Istoria ºi procesul Memorandului
– Documentaþia Fundaþiei Gojdu
– Aspecte din trecutul bisericii baptiste române din Ungaria
– Istoria presei române din Transilvania ºi
Ungaria, sec. XIX–XX
– Istoria învãþãmîntului confesional românesc
din Ungaria de azi (1868–1945)
– Istoria Fundaþiei Gojdu (1870–1952)
– Biserica ortodoxã ºi greco-catolicã românã
în Ungaria (secolul XVIII–XX)
– Reuniunile femeilor din Austro-Ungaria în
secolul al XIX-lea
– Greci ºi macedoromâni în Austro-Ungaria
– Convieþuire româno-maghiarã în Monarhia
Austro-Ungarã
– Instituþii româneºti în Ungaria interbelicã
– Relaþii interetnice la Aletea ºi Chitighaz
– Istoria ºi documentaþia Colegiului Mocsáry
– Companiile comercianþilor greci ºi macedo-
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români din Austro-Ungaria, secolele XVIII–XX.
– Vestigiile ortodoxe la românii din Ungaria.
– Istoria fundaþiilor ºi societãþilor culturale ale
românilor din Ungaria, secolele XIX–XX.
– Carte veche bisericeascã ºi laicã în Fondul
Todorescu de la Biblioteca Széchényi din Budapesta
– Particularitãþi etnice în cultura materialã ºi
spiritualã a românilor din Ungaria
– Bilingvismul românilor din Ungaria
– Literatura românilor din Ungaria
– Caracteristicele romanului românesc interbelic
– Istoria ASTREI ºi influenþa sa asupra culturii româneºti din Ungaria (1861–1918)
– Sãrbãtori calendaristice ale românilor din
Ungaria
– Cercetãri demografice, etnologice ºi sociolingvistice în cadrul comunitãþii româneºti din
Giula
Publicaþii
Valorificarea cercetãrii ºtiinþifice se realizeazã prin: organizarea de manifestãri ºtiinþifice,
organizarea ºi participarea la reuniuni ºtiinþifice
naþionale ºi internaþionale; editarea de publicaþii ºtiinþifice ºi de popularizare.
Munca de cercetare îºi are sensul mai ales dacã

14

rezultatul acesteia este întruchipat în studii publicate în reviste, periodice, monografii etc. Institutul pe acest teren a oferit multiple posibilitãþi colaboratorilor sãi. Scoate anual publicaþiile
Simpozion, Izvorul ºi Lumina.
Pe lîngã publicaþiile amintite, unde apar scrieri istorice, etnografice, lingvistice ºi literare, Institutul a scos de sub tipar, în 1998, volumul Bibliografie. Lucrarea e conceputã ca o bibliografie generalã însumând aproape toate lucrãrile
colaboratorilor, concretizate în cãrþi, studii ºi articole, apãrute în reviste de specialitate, în periodice cultural-ºtiinþifice din þarã ºi strãinãtate
pînã la finele anului 1997. Studiile mai voluminoase ale cercetãrilor au fost publicate în volumul bilingv Annales, ediþiile 1996 ºi 2000. În afarã de publicaþiile amintite, Institutul a publicat
monografiile comunelor Chitighaz (1993), Bãtania (1995) ºi Micherechi (2000). Aceste monografii au fost scrise de cãtre: Ana Borbély, Elena Csobai,
Eva Kozma Frãtean, Emilia Martin ºi Maria Berényi. În aceste cãrþi este prezentatã istoria, etnografia, cultura, muzica ºi limba românilor din
localitãþile respective. Se intenþioneazã scoaterea
unui nou volum monografic despre românii din
Giula. Institutul a editat sau a finanþat încã numeroase volume de studii în cei cincisprezece
ani.
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Publicaþiile se trimit la diferite instituþii, universitãþi, biblioteci, muzee, arhive din þarã ºi strãinãtate, fãcîndu-se cunoscute realizãrile ºtiinþifice
ale Institutului. Rezultatele cercetãrii din Institut sînt parte a bibliografiei de bazã citatã în
manualele, sintezele ºi studiile fundamentale
privind istoria, limba ºi folclorul românilor din
Ungaria
Rezultatele cercetãrilor
Publicaþiile oferã cititorilor imaginea sinelui
comunitar actual, fiind practic un indicator oficial al reconstruirii identitãþii ºi al configurãrii
modurilor în care membrii grupului etnic se disting în relaþiile lor sociale cu alþi indivizi ºi cu
alte colectivitãþi. Aceste publicaþii sînt nu numai
lucrãri de specialitate, dar ºi un material util celor care doresc sã fie la curent cu istoria ºi situaþia actualã a populaþiei româneºti din Ungaria.
Factor de educaþie a memoriei colective identitare –
atît la nivelul conþinutului manifest, cît ºi la al
celui latent, publicaþiile oferã informaþii etnologice, istorice, lingvistice, literare, º.a.
Funcþia educativã identitar-româneascã devine explicitã prin cultivarea prestigiului a ceea ce
s-a conservat, dar ºi a ceea ce se perpetueazã din
specificul cultural local, cu particularitãþile distincte.

LUMINA
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Publicaþiile editate sau finanþate de cãtre Institut, în ordine cronologicã:
SIMPOZION (1–22. vol.)
(Comunicãrile prezentate la conferinþele anuale)
IZVORUL. Revistã de etnografie ºi folclor (nr. 1–
34.)
LUMINA. Revistã socialã, culturalã ºi ºtiinþificã
a românilor din Ungaria (15 ediþii)
CHITIGHAZ. Pagini istorico-culturale, Budapesta, 1993
Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în
presa românã din Transilvania ºi Ungaria secolului
al XIX-lea, Documente, Giula, 1994
Emilia Martin Nagy, Date etnografice despre românii din Ungaria, Giula, 1995
BÃTANIA. Pagini istorico-culturale, Budapesta,
1995
Maria Berényi, Istoria Fundaþiei Gojdu / A
Gozsdu Alapítvány története (1870–1952), Budapesta, 1995

Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria.
Un deceniu de existenþã (1993–2003), Giula, 2003

Elena Csobai, Istoricul românilor din Ungaria de
azi, Giula, 1996

Maria Berényi, Moºtenirea lui Gojdu în oglinda
presei române ºi maghiare (1995–2005) / Gozsdu
öröksége a román és magyar sajtó tükrében (1995–
2005), Budapesta, 2005

ANNALES ‘96, volum de studii, Giula, 1997
BIBLIOGRAFIE, Giula, 1998
Elena Csobai-Emilia Martin, Vestigiile Bisericii
Ortodoxe Române din Ungaria, Giula, 1999, Ed. a
II-a, Giula, 2013
MICHERECHI. Pagini istorico-culturale, Giula,
2000
Maria Berényi, Culturã româneascã la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula, 2000
ANNALES 2000, volum de studii, Giula, 2001
Borbély Anna, Nyelvcsere, Budapest, 2001
Maria Berényi, Viaþa ºi activitatea lui Emanuil
Gojdu (1802–1870), Giula, 2002
Emilia Martin, Sãrbãtori calendaristice ale românilor din Ungaria, Giula, 2003

Institutul de Cercetãri. Broºurã, Giula, 2010
Maria Berényi, Poveºtile caselor Români în Buda
ºi în Pesta / Tales of houses Romanians in Buda and
Pest / Mesélõ házak Románok Budán és
Pesten.Budapesta-Budapest, 2011, Ed. II-a., Giula, 2013
Emilia Martin, Românii din Ungaria. Studii de
etnologie, Giula, 2013
Maria Berényi, Personalitãþi marcante in istoria
ºi cultura romanilor din Ungaria (Secolul XIX), Giula, 2013
Elena Csobai, Românii din Ungaria Studii de istorie, Giula, 2013
Ana Borbély, Limbã românã ºi identitate româneascã în Ungaria, Giula, 2013
Tibor Hergyán, Confesiunea în romanul românesc interbelic, Giula, 2013
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Stella Nikula, Aspecte ale gândirii umane. Studii
de psihologie tradiþionalã, Giula, 2013

uãzeci ºi douã de simpozioane organizate pînã
acum.

Irina Iszály Garami, Sãcalul de altãdatã, Giula,
2013

SIMPOZION I.
(Giula, 22–23 noiembrie 1991)
Eva Kozma Frãtean (Budapesta): Probleme ale
predãrii culturii muzicale
Emilia Martin (Giula): Cercetarea portului tradiþional al românilor din Ungaria
Marius Maghiar (Budapesta): ªcoala Ardeleanã
ºi Tipografia Universitãþii din Buda
Maria Berényi (Budapesta): Românii din Ungaria de azi în presa românã a secolului al XIX-ea
Elena Csobai (Bichiºciaba): Aspecte din istoricul
românimii din Bichiºciaba
Mihaela Bucin (Otlaca-Pustã): Otlaca-Pustã –
Schiþã monograficã
Gheorghe Santãu (Giula): Originea comunei ºi
a românilor din Chitighaz
Ana Borbély (Budapesta): Lexicul regional ºi
frecvenþa fenomenelor dialectale la copiii din
Chitighaz

ªtefan Oroian – Oroján István, Giula, 2013
Simpozioane
Din anul 1991, Cercetãtorii români din Ungaria ºi-au propus organizarea anualã a cîte unui
simpozion, ca forum de prezentare ºi dezbatere
a problemelor principale care preocupã comunitatea româneascã din Ungaria. Temele expuse
sînt foarte bogate ºi variate. La aceste întruniri
sînt prezenþi, în numãr foarte mare, profesori,
intelectuali, ziariºti români din Ungaria, ºi oaspeþi invitaþi din România ºi din alte þãri. La aceste sesiuni, de obicei, se poartã un dialog fertil pe
cele mai arzãtoare probleme legate de cultura,
limba, tradiþia, istoria, religia, identitatea românilor din Ungaria. Simpozioanele organizate de
Institut au devenit astfel cele mai importante
forumuri ale intelectualilor preocupaþi de cultura româneascã din Ungaria.
Ca sã avem o imagine mai concretã despre
tematica întrunirilor ºtiinþifice, în ceea ce urmeazã prezentãm comunicãrile susþinute la cele do-

SIMPOZION II.
(Giula, 28–29 noiembrie 1992)
Gheorghe Petruºan (Seghedin): ªcoli ale naþionalitãþilor în Ungaria
Maria Berényi (Budapesta): ªcolile poporale române din Ungaria
Gheorghe Santãu (Giula): Memorandumul din
1892 – dupã 100 de ani
Ana Borbély (Budapesta): Folosirea limbii române ºi maghiare la românii din Chitighaz
Lucia Borza (Budapesta): Despre necesitatea
unei gramatici a limbii române cu explicaþii în
limba maghiarã
Elena Csobai–Emilia Martin (Bichiºciaba–Giula):
Colecþia Bisericilor Ortodoxe Române din Ungaria
Marius Maghiar (Budapesta): Rolul ortodoxiei
în încreºtinarea ungurilor
Eva Kozma Frãtean (Budapesta): Tradiþia muzicalã la românii din Ungaria
Mihaela Bucin (Otlaca-Pustã): Un manuscris –
Poveºtile Floricãi ªimonca din Otlaca-Pustã
SIMPOZION III.
(Chitighaz, 11–12 decembrie 1993)
Ana Borbély (Budapesta): Atitudinea faþã de limba românã ºi maghiarã la românii din Chitighaz
Mihai Kozma (Seghedin): Despre istoricul numelor noastre
Eva Kozma Frãtean (Budapesta): Creaþia muzicalã a chitighãzenilor
Mihaela Bucin (Chitighaz): Estetica strigãturii
din Chitighaz
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Emilia Martin (Giula): Elemente specifice în
îmbrãcãmintea românilor ºi naþionalitãþilor convieþuitoare
Elena Csobai (Bichiºciaba): Convieþuirea minoritãþilor în aºezãrile locuite ºi de români
Maria Berényi (Budapesta): Rolul fundaþiilor în
cultura românã din Ungaria în secolul al XIXlea
SIMPOZION IV.
(Giula, 26–27 noiembrie 1994)
Acad. Cornelia Bodea (Bucureºti): Moise Nicoarã, 1784–1861 – Motivaþia unui mit
Maria Berényi (Budapesta): Contribuþia lui
Moise Nicoarã la istoria naþional-culturalã a românilor din Ungaria
Elena Csobai (Bichiºciaba): Moise Nicoarã ºi românii din Giula
Gheorghe Petruºan (Seghedin): De la Supplex
Libellus Valachorum la Memorand – Actualitatea Memorandului
Gheorghe Santãu (Giula): Procesul Memorandului – Din punct de vedere istoric ºi juridic
Tiberiu Herdean (Budapesta): M. Blecher sau
prizonieratul dureros al identitãþii
Ana Borbély (Budapesta): Observaþii cu privire
la transcrierea textelor dialectale româneºti din
Ungaria
Gyöngyi Mocan (Budapesta): Numele de botez
la românii din Chitighaz
Anamaria Brad (Chitighaz): Despre schimbarea
numelor de familie în Chitighaz
Emilia Martin (Giula): Piese de îmbrãcãminte
ca obiecte magice
Ana Hoþopan (Seghedin): „Cealaltã lume” – reflectatã în credinþele românilor din Ungaria
Mihaela Bucin (Chitighaz): Manuscrisele colecþionate de Ana Iuhas – Hora mortului din Micherechi
Alexandru Hoþopan (Giula): „D’ala fujitului” la
Micherechi
Stella Nikula (Giula): Crucea, semnul identitãþii noastre creºtine
SIMPOZION V.
(Giula, 25–26 noiembrie 1995)
Acad. Cornelia Bodea (Bucureºti): Femeia românã în Transilvania ºi Ungaria secolului trecut
Tiberiu Herdean (Budapesta): Urmuz ºi personajele sale
Emilia Martin (Giula): „Strigoiul”. Rolul fiinþei
cu putere supranaturalã în credinþele românilor
din Ungaria
Ana Borbély (Budapesta): Douã situaþii – douã
stiluri de vorbire – Cercetãri asupra stilurilor de
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vorbire în comunitatea româneascã din Chitighaz
Eva Kozma Frãtean (Budapesta): Parte integrantã a învãþãmîntului românesc din Ungaria - disciplina cînt ºi muzicã
Mihai Kozma (Seghedin): Seghedin 1849. Proiectul de pacificare ungaro-român
Maria Berényi (Budapesta): Contactul românilor din Ungaria de azi cu viaþa culturalã din Banat ºi Criºana în secolul al XIX-lea
Mihaela Bucin (Chitighaz): Asupra ceremonialului funebru românesc – Bocetul chitighãzean
Elena Csobai Bichiºciaba): Românii din Aletea
Gheorghe Santãu (Giula): Istoria Fundaþiei
Gojdu
Alexandru Hoþopan (Giula): „Mãlãieºul” la Micherechi
Stella Nikula (Giula): Religii ºi profeþi
SIMPOZION VI.
(Budapesta, 30 noiembrie–1 decembrie 1996)
Aurel Chiriac (Oradea): Pictura de cult româneascã între secolele XIV-XVIII
Maria Berényi (Budapesta): Culturã româneascã la Budapesta în secolul al XIX-lea
Eva Kozma Frãtean (Budapesta): Muzica bisericeascã la românii din Ungaria
Mihaela Bucin (Chitighaz): Relaþii interetnice din
Chitighaz
Ana Hoþopan (Seghedin): Convieþuirea la
Cenadul Unguresc
Elena Csobai (Bichiºciaba): Românii din Ciorvaº
Gheorghe Petruºan (Seghedin): O schiþã a istoriei românilor din Ungaria
Tiberiu Herdean (Budapesta): Între douã lumi
Emilia Martin (Giula): Trãsãturile caracteristice ale textilelor populare româneºti din Ungaria
Stella Nikula (Giula): Formarea sistemelor calendaristice ºi efectele acestora asupra sãrbãtorilor calendaristice
Ana Borbély (Budapesta): Graiul ca instrument
al umorului
SIMPOZION VII.
(Giula, 22–23 noiembrie 1997)
Nicolae Saramandu (Bucureºti): Coloniile aromâneºti din Austria ºi Ungaria la începutul secolului al XIX-lea
Maria Berényi (Budapesta): Colonia macedoromânã din Miskolc ºi familia ªaguna
Elena Rodica Colta (Arad): Circulaþia cãrþilor
vechi româneºti în Ungaria
Constantin Mãlinaº (Oradea): Contribuþii la circulaþia cãrþii româneºti vechi la Pesta. „Gramatica” de la 1826 a lui Ioan Alexi
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Eugen Glück (Arad): Contribuþii cu privire la
promovarea revendicãrilor bisericeºti româneºti
în Ungaria în anii 1848–49
Elena Csobai (Bichiºciaba): Rolul bisericii ortodoxe în pãstrarea identitãþii la românii din Giula
Gheorghe Petruºan (Seghedin): Coordonatele
concepþiei naþionale a lui Ioan Slavici
Gheorghe Santãu (Giula): Colegiul Mocsáry
Lajos
Gheorghe Dulãu (Micherechi): Cincizeci de ani
de la înfiinþarea ansamblului cultural din Micherechi
Eva Kozma Frãtean (Budapesta): Cinci decenii de
la constituirea ansamblului cultural din Aletea
Mihaela Bucin (Chitighaz): Etic ºi estetic în filozofia popularã
Ana Hoþopan (Seghedin): Influenþele literaturii
apocrife asupra folclorului românesc din Ungaria
Emilia Martin (Giula): Funcþia imprecaþiei în
societatea tradiþionalã
Ana Borbély (Budapesta): Menþinerea limbii române la Micherechi
Stella Nikula (Giula): Supranume la românii din
Chitighaz
SIMPOZION VIII.
(Giula, 7–8 noiembrie 1998)
Nicolae Bocºan (Cluj): Consistoriul Episcopiei
Aradului (1848)
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Ioan Octavian Rudeanu (Deva): Primele încercãri ale românilor de reînfiinþare a Mitropoliei
Ardealului
Viorica Goicu (Timiºoara): Numele de familie
la românii din Ungaria
Eugen Glück (Arad): Contribuþii cu privire la
activitatea deputaþilor români în Dieta ungarã
din 1848-49
Maria Berényi (Budapesta): Revoluþia din 1848–
49 ºi românii din Pesta
Emilia Martin (Giula): Locuinþa românilor din
Ungaria – Structurã ºi funcþionalitate
Maria Gurzãu Czeglédi (Giula): Obiceiuri de
Crãciun ºi Anul Nou
Elena Csobai (Bichiºciaba): Aspecte din istoria
românilor din Giula
Ana Borbély (Budapesta): Schimbarea de cod la
românii din Ungaria – O strategie de comunicare în discursul bilingv
Mihaela Bucin (Chitighaz): Fenomenul povestitului
Gheorghe Santãu (Giula): Noi contribuþii la istoria românilor din Criºana
Ana Hoþopan (Seghedin): Folclorul în zilele noastre la românii din Ungaria
Stella Nikula (Giula): Lumea viselor
Eva Kozma Frãtean (Budapesta): Un manuscris
cu 257 de texte populare
Gheorghe Petrujan (Aletea): Sãrbãtorile de iarnã ale românilor din Aletea

LUMINA
SIMPOZION IX.
(Giula, 6–7 noiembrie 1999)
Acad. Cornelia Bodea (Bucureºti): Fundaþia Elena Ghiba Birta
Gheorghe Petruºan (Seghedin): Învãþãmîntul românesc din Ungaria
Eugen Glück (Arad): Contribuþii cu privire la
ºcolile româneºti din Sud-Estul Ungariei
Maria Berényi (Budapesta): Reuniuni
învãþãtoreºti din Bihor ºi Criºana în secolul al
XIX-lea
Cornel Munteanu (Baia Mare): Presa ºi literatura românã din Ungaria
Eva Iova (Seghedin): 20 de ani de la înfiinþarea
redacþiei româneºti a Radiodifuziunii Maghiare
Narcisa ªtiucã (Bucureºti): Obiceiuri de naºtere
Mihaela Bucin (Chitighaz): Naraþiune ºi limbaj
Victoria Moldovan (Cluj): Pentru promovarea
limbii române
Ana Borbély (Budapesta): Bilingvismul
Elena Csobai (Bichiºciaba): Comunitatea din
Vecherd
Emilia Martin (Giula): Norme etice în societatea tradiþionalã
Stella Nikula (Giula): Oul, dupã credinþele poporului român
Maria Gurzãu Czeglédi (Giula): Rituri de trecere în oraþia de nuntã ºi hora mortului
Gheorghe Santãu (Giula): Cum s-a format numele românesc ºi al þãrii lui
SIMPOZION X.
(Giula, 18–19 noiembrie 2000)
Gheorghe Petruºan (Seghedin): Eminescu ºi literatura maghiarã
Ileana Mureºanu (Cluj): Probleme actuale ale
limbii române
Ana Borbély (Budapesta): Diversitatea limbii
române din Ungaria
Eugen Glück (Arad): Contribuþii cu privire la
ºcolile româneºti din Nord-Estul Ungariei
Elena Rodica Colta (Arad): Poveºtile de întemeiere a satului Otlaca-Pustã – o sursã alternativã
pentru istoria românilor din localitate
Otilia Hedeºan (Timiºoara): Blestemul în folclorul românesc
Emilia Martin (Giula): Cimitirul – purtãtor de
informaþii istorice ºi etnografice
Elena Csobai (Bichiºciaba): Comunitatea româneascã din Cenadul Unguresc
Mihaela Bucin (Macãu): Tradiþii locale în monografia lui Teodor Pãtcaº
Gheorghe Santãu (Giula): Concepþia lui Kossuth
cu privire la Confederaþia Dunãreanã
Stella Nikula (Giula): Meteorologie popularã la
românii din Ungaria
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Maria Gurzãu Czeglédi (Giula): Poezia spectacolului funerar
Maria Berényi (Budapesta): Studenþi români din
Ungaria la ºcoli superioare din Oradea, în secolul al XIX-lea
Ana Hoþopan (Seghedin): Imaginea minoritãþilor conlocuitoare în concepþia micherechenilor
SIMPOZION XI.
(Giula, 24–25 noiembrie 2001)
Liana Pop – Victoria Moldovan (Cluj): Descriptivul limbii române
Maria Marin (Bucureºti): Importanþa cercetãrii
graiurilor româneºti din Ungaria
Stella Nikula (Giula): Aspecte din viaþa satului
tradiþional
Maria Gurzãu Czeglédi (Giula): Moartea ca o
tainã a nunþii
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Formarea intelectualitãþii româneºti din Transilvania. Studenþi români la academii ºi universitãþi din Ungaria
Eugen Glück (Arad): ªcolile româneºti din Ungaria aparþinãtoare Districtului ºcolar din Oradea (sec. XVIII-XIX)
Ana Borbély (Budapesta): Zece ani în situaþia de
schimbare a limbii (1990-2000)
Elena Rodica Colta (Arad): Cercetãri etnografice referitoare la românii din Ungaria
Gheorghe Santãu (Giula): Tradiþie religioasã ºi
conºtiinþã naþionalã la românii din Transilvania
– 1730-1780
Elena Csobai (Bichiºciaba): Comunitatea româneascã din Cenadul Unguresc între anii 1918–
1945
Maria Berényi (Budapesta): Colonii macedoromâne în Ungaria (sec. XVIII–XIX)
Emilia Martin (Giula): Realitate înregistratã în
timp – oameni ºi destine în fotografii
SIMPOZION XII.
(Giula, 23–24 noiembrie 2002)
Grigore Ploieºteanu (Tîrgu-Mureº): Academicianul dr. Pavel Vasici – anii de studenþie la Pesta
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Bursierii
Gojdu: destine politice ºi culturale
Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureº): Bursieri ai Fundaþiei Gojdu în sistemul de credit Românesc din
Transilvania
Ana
Borbély
(Budapesta):
Datele
recensãmîntului din 2001 referitoare la comunitatea românilor din Ungaria
Maria Marin (Bucureºti): Metode ºi principii în
abordarea graiurilor româneºti din medii alogene
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Corina Teodor (Tîrgu-Mureº): Din istoria cãrþii
religioase româneºti: tipãriturile de la Buda
Nicoleta Sãlcudeanu (Tîrgu-Mureº): Literatura
românã sub comunism
Maria Gurzãu Czeglédi (Giula): De la leagãn la
sicriu (Sentimentul matern în poezia riturilor de
trecere)
Elena Csobai (Bichiºciaba): Viaþa ºi activitatea lui
Teodor Papp
Stella Nikula (Giula): Credinþele românilor din
Ungaria
Gheorghe Santãu (Giula): Curiozitãþi din viaþa
ºi activitatea lui Avram Iancu
Eugen Glück (Arad): ªcolile româneºti din Ungaria în secolele XVIII–XIX-lea
Ana Hoþopan (Seghedin): Culturã, tradiþie ºi
etnicitate la þiganii din Micherechi
Emilia Martin (Giula): Femeia în comunitatea
tradiþionalã
Maria Berényi (Budapesta): Rolul episcopiei din
Hajdúdorog în istoria greco-catolicilor români
din Ungaria
SIMPOZION XIII.
(Giula, 29–30 noiembrie 2003)
Constantin Mãlinaº (Oradea): Sãrbãtorirea bicentenarului Emanuil Gojdu
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Istoria elitelor
româneºti din Transilvania reflectatã
înistoriografia postcomunistã
Grigore Ploeºteanu (Tîrgu-Mureº): Dimitrie Cantemir o personalitate de renume europeanã

Victoria Moldovan-Liana Pop (Cluj): Predarea
limbii române în perspectiva aplicãrii portofoliului lingvistic european
Maria Marin (Bucureºti): Locul graiurilor româneºti din Ungaria în structura dialectalã a dacoromânei
Stella Nikula (Giula): File din „Codul bunelor
maniere” a românilor din Ungaria (Ospitalitatea)
Eugen Glück (Arad): Contribuþii cu privire la
istoria românilor uniþi din Nord-Estul Ungariei
Ana Borbély (Budapesta): Relaþia dintre bisericã ºi menþinerea limbii minoritare
Elena Rodica Colta (Arad): Sf.Paraschiva la românii din Ungaria
Elena Csobai (Bichiºciaba): Comunitatea româneascã din Bedeu ºi Micherechi pe baza cercetãrilor demografice
Ana Hoþopan (Seghedin): Viaþa eroticã în comunitatea tradiþionalã din Micherechi
Gheorghe Santãu (Giula): Despre unificarea europeanã
Gheorghe Petruºan (Seghedin): Imaginea ungurului ºi românului în romanul „Ranele naþiunii”
de Iosif Vulcan
Maria Gurzãu Czeglédi (Giula): Hora mortului
la românii din Aletea
Emilia Martin (Giula): Alimentaþia tradiþionalã a românilor din Ungaria
Maria Berényi (Budapesta): 150 de ani de la naºterea memorandistului Aurel Suciu, originar din
Chitighaz

Publicul simpozionului

LUMINA
SIMPOZION XIV.
(Giula, 27–28 noiembrie 2004)
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): ªcolile Blajului în istoria învãþãmîntului ºi culturii româneºti
Grigore Ploeºteanu (Tîrgu-Mureº): Contribuþii la
cunoaºterea relaþiilor ºtiinþifice academice româno-maghiare în secolul al XIX-lea
Ovidiu Pecican (Cluj): Un sfînt catolic maghiar
printre românii din Cîmpia de Vest
Otilia Hedeºan (Timiºoara): Vlahii din Timoc.
Repere ale unei comunitãþi uitate
Victoria Moldovan-Ileana Mureºanu-Liana Pop
(Cluj): Formarea limbii române ca limbã strãinã
la Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj
Eugen Glück (Arad): Strãduinþe ale parohiilor
ortodoxe române din Sud-Estul Ungariei în spiritul Statutului Organic
Ana Borbély (Budapesta): Variantele de grai ºi
standard în vocabularul elevilor cursului superior al ºcolii româneºti din Chitighaz
Elena Csobai (Bichiºciaba): Comunitatea româneascã din Giula-germanã în secolul al XIX-lea
Ana Hoþopan (Seghedin): Excurs asupra publicaþiilor etnografice ale românilor din Ungaria
Gheorghe Santãu (Giula): Zbuciumatul secol al
XIX-lea în mult încercata Transilvanie
Stella Nikula (Giula): Despre îngeri, puþin altfel
Maria Gurzãu Czeglédi (Giula): 55 de ani de la
înfiinþarea Liceului cu Limba de Predare Românã
Tiberiu Herdean (Budapesta): Patul lui Procust
(Camil Petrescu) la o nouã lecturã
Emilia Martin (Giula): Igienã ºi frumuseþe în
familia româneascã
Maria Berényi (Budapesta): 140 de ani de la reînfiinþarea Mitropoliei Ardealului
SIMPOZION XV.
(Giula, 26–27 noiembrie 2005)
Grigore Ploeºteanu (Tîrgu-Mureº): Atitudinea
guvernului de la Pesta faþã de revoluþia din Þara
Româneascã (iunie-septembrie 1848)
Rodica Colta (Arad): Doi cãrturari arãdeni, foºti
studenþi la Budapesta: Ioan ºi Coriolan Petran.
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Rebreanu student la Academia Militarã Ludovica ºi ofiþer la
Giula
Ion M. Botoº (Ucraina): Comunitatea româneascã din Transcarpatia
Constantin Mãlinaº (Oradea): Iconografia
Emanuil Gojdu
Ileana Mureºanu, Liana Pop, Victoria Moldovan
(Cluj): Dificultãþi în folosirea românei de cãtre
vorbitorii altei limbi materne sau oficiale
Ana Borbély (Budapesta): „Asê-i zîsa” –
expresivitea limbii române vorbitã în Ungaria
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Emilia Martin (Giula): Rolul apotropaic al apei
în tradiþiile româneºti din Ungaria
Traian Trifu Cãta (Serbia): Oare vor dispare românii din Voivodina în anul 2050?
Maria Gurzãu Czeglédi (Giula): Rolul Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria în învãþãmîntul minoritar
Gheorghe Santãu (Giula): Lucian Boia: Jocul cu
trecutul – Istorie între adevãr ºi ficþiune
Alexandru Ardelean (Budapesta): Despre viaþa
ºi activitatea lui Mocsáry Lajos
Stella Nikula (Giula): Fenomenul magic în societatea tradiþionalã
Tiberiu Herdean (Budapesta): Problema autenticitãþii în viziunea romancierilor interbelici
Elena Csobai (Bichiºciaba): Comunitatea româneascã din Giula în epoca interbelicã
Maria Berényi (Budapesta): Învãþãmîntul confesional românesc din Ungaria în secolele XIX-XX
SIMPOZION XVI.
(Giula, 25–26 noiembrie 2006)
Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureº): Formarea elitei
economice româneºti din Transilvania în epoca
modernã
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Student român
la Budapesta – sfîrºitul secolului al XIX-lea ºi
începutul secolului al XX-lea
Grigore Ploeºteanu (Tîrgu-Mureº): Viaþa, activitatea ºi opera lui Augustin Maior
Victoria Moldovan (Cluj): Româna între limbile
Europei – un proiect actual
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Ana Borbély (Budapesta): Bilingvismul în ºase
comunitãþi minoritare din Ungaria
Maria Marin (Bucureºti): Creativitatea popularã reflectatã în graiurile româneºti din Ungaria
Iulia Mãrgãrit (Bucureºti): Graiuri româneºti din
Ungaria. Interacþiunea graiuri – limbã literarã la
nivel lexical
Sultana Avram (Sibiu): Elemente de kitsch în
arta popularã româneascã din Ardeal – impactul asupra turismului rural
Elena Rodica Colta (Arad): Identitatea culturalã
a românilor din Aletea
Elena Csobai (Bichiºciaba): Românii din Ungaria dupã 1945
Stella Nikula (Giula): EL sau EA?
Ana Hoþopan (Seghedin): Româna din Ungaria,
despre competenþa ºi performanþa vorbitorului
Tiberiu Herdean (Budapesta): Jurnalul intim ºi
romanul ca jurnal în proza româneascã interbelicã
Emilia Martin (Giula): Piese de ceramicã popularã în gospodãriile româneºti din Ungaria
Maria Berényi (Budapesta): Rolul filantropilor
ºi mecenaþilor în formarea vieþii naþional-culturale a românilor din Ungaria în secolul al XIXlea
SIMPOZION XVII.
(Budapesta, 24–25 noiembrie 2007)
Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureº): Elitele româneºti
transilvãnene ºi modelele europene ale modernizãrii
Victoria Moldovan, Ileana Mureºanu, Liana Pop
(Cluj): Alinierea românei la CECR: Metodele
„Europe ensemble” ºi „Autodidact”
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Studenþii români de la Facultatea de Teologie din Budapesta ºi societatea “Salba”
Elena Rodica Colta (Arad): Preocupãrile bibliofile ale familiei Mocioni
Ana Borbély (Budapesta): Atitudinea faþã de limba vorbitã de românii din Ungaria comparativ
cu alte comunitãþi lingvistice
Corneliu-Cezar Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Românii din Ungaria în corespondenþa Ministerului
de Externe al României
Emilia Martin (Giula): Giula, oraºul multietnic
Andrei Milin (Timiºoara): Rituri funerare din
zona Margina
Tiberiu Herdean (Budapesta): Confesiunea ca
mod de construire a sufletului. „Evoluþia” Hortensiei-Papadat Bengescu
Ana Hoþopan (Seghedin): Mircea Eliade în limba maghiarã
Maria Berényi (Budapesta): Activitatea unor femei celebre pentru întãrirea ortodoxiei româneºti
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din Transilvania ºi Ungaria secolului al XIX-lea
SIMPOZION XVIII.
(Giula, 29–30 noiembrie 2008)
Toader Nicoarã (Cluj): Aspecte ºi probleme ale
istoriografiei româneºti contemporane (1990–
2008)
Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureº): Pregãtirea intelectualã a funcþionarilor de bancã români din
Imperiul Austro-Ungar
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Preot român în
Imperiul Austro-Ungar
Laurenþiu Vlad (Bucureºti): Misiunea diplomaticã a lui Alexandru Em. Lahovary la Viena,
1906–1908
Ligia Livadã (Bucureºti): Alimentaþie popularã
ºi igienã socialã, la medicii români din a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea
Corneliu-Cezar Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Relaþiile dintre România ºi Ungaria dupã al doilea
rãzboi mondial în viziunea primului ministru dr.
Petru Groza
Sultana Avram (Sibiu): Un bibliograf neobosit:
Mircea Avram
Elena Rodica Colta (Arad): Patrimoniul imaterial o componentã a identitãþii românilor din Ungaria
Florin Cioban (Oradea): Specificul ºcolii de frontierã – studiu antropologic despre ºcoala din regiunile multiculturale româno-maghiare
Emilia Martin (Giula): Viaþa ºi activitatea preotului Ioan Ola în memoria satului
Ana Borbély (Budapesta): Comunitate ºi identitate minoritarã – cercetãri sociolingvistice în
Ungaria (2001–2004)
Tiberiu Herdean (Budapesta): Tentativa de salvare a singurãtãþii (Mihail Sebastian)
Stella Nikula (Giula): „Aºe i-o fost datã”. Despre destin
Maria Gurzãu Czeglédi (Giula): Luminãrile ca
purtãtoare de simboluri
Elena Csobai (Bichiºciaba): Aspecte din istoria
comunitãþii ortodoxe din Bichiº
Maria Berényi (Budapesta): Medici români la
Budapesta în secolul al XIX-lea
SIMPOZION XlX.
(Giula, 28–29 noiembrie 2009)
Ioan Aurel Pop (Cluj-Napoca): Iancu de Hunedoara ºi timpul sãu
Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureº): Asociaþionismul
în istoria românilor din fostul Imperiu austroungar
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Ofiþeri români
în armata austro-ungarã. Cazul colonelului
Anchidim ªoldea.

LUMINA
Elena Rodica Colta (Arad): Prezenþa femeilor
române în viaþa arãdeanã, pînã la Unire.
Victoria Moldovan (Cluj-Napoca): Un posibil
partener – Institutul limbii române ca limbã europeanã
Ana Borbély (Budapesta): Bilingvism, limbã ºi
identitate minoritarã – cercetãri sociolingvistice
în Ungaria la începutul secolului al XXI-lea
Tiberiu Herdean(Budapesta): Destinul ideii sau
recuperarea devenirii (Camil Petrescu)
Emilia Martin (Giula): Pe marginea unei aniversãri. Patrimoniul cultural românesc din Ungaria
Ana Ruja (Micherechi): Renovãrile bisericilor
ortodoxe române din Ungaria
Cornel Munteanu (Baia Mare): Momente din
evoluþia ºcolii româneºti din Giula (1946–2008)
Maria Dan (Tîrgu-Mureº): Preoþii în timpul primului rãzboi mondial. Cazul protopopului Ariton M.
Popa
Elena Csobai (Bichiºciaba): Comunitatea româneascã din Bichiº din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea
Ana Hoþopan (Seghedin): Culturalitate si identitate
Maria Berényi (Budapesta): Studenþi români din
Ungaria de azi la licee ºi universitãþi din Imperiul Austro-Ungar (Secolul XIX – începutul secolului XX)
SIMPOZION XX.
(Giula, 27–28 noiembrie 2010)
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Formarea intelectualã a învãþatului iluminist Petru Maior
Ioan Bolovan (Cluj-Napoca): Asociaþia Naþionalã Arãdanã, instituþie culturalã regionalã a românilor din Ungaria (1863-1918)
Cristian Tabãrã (Bucureºti): Românii din România ºi problema românilor din jur
Gabriel Moisa (Oradea): Consideraþii privind
istoriografia românilor din Ungaria în perioada
1920–2010
Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureº): Studenþi români
la Budapesta – economiºti ºi profesori la Cluj în
prima jumãtate a secolului XX
Elena Rodica Colta (Arad): Ioan Ardelean, un
prestigios urmaº al preotului Iosif Ardelean din
Chitighaz
Tiberiu Herdean(Budapesta): Dreptul la individual – individualismul în romanul românesc interbelic
Viorica Goicu- Simona Goicu-Cealmof (Timiºoara): Numele de familie de origine toponimicã ale
românilor din Ungaria
Stella Nikula: Metode ºi procedee de educare
ale copiilor în comunitatea tradiþionalã
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Ana Borbély (Budapesta): Variabilitate ºi schimbare: cercetare longitudinalã despre limba românilor din Ungaria (1990–2010)
Traian Trifu Câta (Petrovesala – Serbia): Centenarul revistei FAMILIA din Petrovãsâla, Banatul sârbesc – mesager românesc pe meridianele
lumii
Maria Dan (Tîrgu-Mureº): Un intelectual român
absolvent al liceului din Szeged. Scriitorul Virgil
Oniþiu.
Elena Csobai (Bichiºciaba): Simion Cornea luptãtor pentru organizarea parohiilor ortodoxe române într-o eparhie
Emilia Martin (Giula): Vindecarea prin
descîntec la românii din Ungaria
Maria Berényi (Budapesta): Manifestãri naþionalculturale româneºti de amploare în Budapesta
secolului al XIX-lea
SIMPOZION XXI.
(Budapesta, 26–27 noiembrie 2011)
Ioan Bolovan (Cluj), Florin Popescu (Bucureºti):
Statisticã ºi ideologie. Românii din Transilvania
în epoca modernã
Elena Rodica Colta (Arad): Reþeaua de rudenie
a intelighenþiilor româneºti, o formã de întãrire
a identitãþii naþionale în imperiu
Cornel Sigmirean, Corneliu Cezar Sigmirean
(Tîrgu Mureº): Imaginea românilor din Spania
reflectatã în presã
Gabriel Moisa (Oradea): Iulian Cune – un
beiuºean paºoptist ºi opþiunile sale central-europene
Vasile Dobrescu (Tîrgu Mureº): Un intelectual
de provincie cu anvergurã naþionalã: Ioan Iosif
Stella Nikula (Giula): Rituri de purificare a
spaþiului
Mihaela Bucin (Seghedin): Familii româneºti din
Partium ºi Ungaria
Tiberiu Herdean (Budapesta): Jurnalul lui Mihail
Sebastian
Ana Borbély (Budapesta): Evoluare de identitate minoritarã româneascã în perioada 1990–2010
în Chitighaz
Elena Csobai (Bichiºciaba): Comunitatea româneascã din Jaca
Emilia Martin (Giula): Ritualizarea manifestãrilor de absolvire la liceul românesc din Giula
Maria Berényi (Budapesta): Membrii distinºi ai
Reprezentanþei „Fundaþiei Gojdu” (1870–1918)
SIMPOZION XXII.
(Giua, 24–25 noiembrie 2012)
Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureº): Despre construcþia naþiunii la români
Vasile Dobrescu (Tîrgu-Mureº): Din memoriile
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unui fost student de la Viena – Iuliu Moisil
Iulia Mãrgãrit (Bucureºti): Vocabularul dialectal – modalitate de definire identitarã a
locutorului
Cecilia Cârja (Cluj): Etnie, confesiune ºi politicã în Ungaria (a doua jumãtate a secolului al XIXlea ºi începutul secolului XX)
Tiberiu Herdean (Budapesta): Proza lui M.
Blecher
Gabriel Moisa (Oradea): Grupuri anticomuniste din judeþele Bihor ºi Arad în primii ani ai regimului comunist.
Elena Rodica Colta (Arad): Rolul cãrturarilor de
þarã în susþinerea vieþii spirituale a satelor româneºti din imperiu.
Ion Cârja (Cluj): O identitate româneascã de
frontierã: canonicul Ioan Boroº de la episcopia
greco-catolicã de Lugoj (1850–1937)
Ana Borbély (Budapesta): Identitate, istorie ºi
gîndire – prenumele la românii din Ungaria
Maria Marin (Bucureºti): Evoluþie ºi persistenþã reflectate în graiul din Micherechi (Ungaria)
Maria Dan (Tîrgu Mureº): Viaþa cotidianã întrun oraº al fostului Imperiu austro-ungar: Reghinul Sãsesc.
Mihaela Bucin (Seghedin): „Academia Csillag”.
Intelectuali români în închisoarea din Seghedin
Elena Csobai (Bichiºciaba): Comunitatea româneascã din Darvaº
Emilia Martin (Giula): Convieþuirea minoritãþilor etnice din Aletea
Maria Berényi (Budapesta): Budapestã româneascã în urmã cu o 100 de ani
Relaþii internaþionale
Pe parcursul celor cincisprezece ani am colaborat ºi conlucrat cu mai multe instituþii, cum ar
fi: Academia Românã (mai multe instituþii ale
acesteia), Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj,
Centrul de Studii Transilvane din Cluj, Muzeul
Þãrii Criºurilor din Oradea, Biblioteca judeþeanã din Oradea, Muzeul din Arad, Institutul de
Cercetãri al ªvabilor Dunãreni din Tübingen,
Universitatea „Petru Maior” ºi Institutul de Cercetãri Socio-Umane „Gheorghe ªincai” din
Tîrgu-Mureº, Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, º.a. Cu aceste instituþii facem ºi schimburi
de cãrþi. Mai multe instituþii europene au cunoºtinþã de activitatea Institutului. Acestuia i s-au
adresat mai multe biblioteci ºi catedre din Austria, Anglia, Grecia, Franþa ºi Germania, solicitînd
trimiterea publicaþiilor noastre.
Manifestãri culturale
Menirea cercetãtorilor români din Ungaria este
sã facã cunoscute valorile culturale, literare, tra-
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diþionale. Ca acestea sã fie cunoscute în rîndul
elevilor, studenþilor, ani de-a rîndul, am organizat în localitãþile populate ºi de români taberele
etnografice-istorice-lingvistice împreunã cu
Muzeul Munkácsy ºi Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria. În 8 ani consecutivi pentru
ºcolarii români am organizat concursul „Tezaur
românesc”. Am þinut ca aceste valori, comori
spirituale ale strãmoºilor noºtri sã se facã cunoscute într-un public cît mai larg.
Cu ocazia organizãrii Simpozionului al III-lea
ºi al IV-lea au fost evocate personalitãþi de seamã din trecutul nostru. În 1993 l-am omagiat pe
Iosif Ioan Ardelean, simpozionul organizat în
toamna anului 1994 a fost dedicat memoriei lui
Moise Nicoarã. Acestuia din urmã Institutul de
Cercetãri al Românilor din Ungaria, împreunã
cu Uniunea Românilor din Ungaria, i-a ridicat
un bust în curtea Bisericii Ortodoxe Române din
Giula. În acel an am fost onoraþi de prezenþa
doamnei Acad. Cornelia Bodea, istoric, autoarea
singurei monografii despre Moise Nicoarã. Prezenþa domniei sale a mãrit prestigiul ºi rangul
simpozionului. Spre bucuria noastrã, Cornelia
Bodea a mai fost alãturi de noi ºi la simpozioanele organizate în anii 1995, 1998 ºi 1999.
În 1998, Institutul de Cercetãri al Românilor
din Ungaria i-a ridicat o placã comemorativã, pe
fosta clãdire a Cãminului românesc, generalului
Gheorghe Pomuþ, nãscut în Giula. Institutul organizeazã manifestãri omagiale la aniversarea personalitãþilor româneºti marcante din Ungaria,
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Comemorarea scriitorului Liviu Rebreanu
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fiindcã aºa crede cã pe lîngã munca ºtiinþificã sã
contribuie ºi la menþinerea etnicã ºi culturalã. În
cadrul Institutului dominã un spirit cultural ºi
intelectual. Activeazã aici oameni care, prin
muncã ºi devotament, doresc sã contribuie la
autocunoaºtere, autodefinire ºi autorealizare.
Aceºtia sînt conºtienþi de faptul cã noi, minoritarii, avem ºi mai mare nevoie de a cunoaºte personalitãþi de frunte aparþinãtoare comunitãþii
noastre, pentru a ne pãstra ºi întãri identitatea
naþional-culturalã.
Cercetãtorii români din Ungaria încearcã sãºi concentreze eforturile de investigare ºtiinþificã
asupra temelor considerate primordiale din
punctul lor de vedere. Privind paleta tematicã a
subiectelor abordate, observãm tendinþa de studiere a acelor probleme care aparþin organic istoriei, tradiþiei, limbii ºi identitãþii românilor din
aceastã þarã. Rezultatele temelor abordate s-au
concretizat, în volume aparte, în studii ºi articole publicate în reviste de specialitate sau de culturã în þarã ºi strãinãtate. Cercetãrile ºi publicaþiile Institutului se angajeazã la asumarea valorilor din trecut ºi prezent. Se scot la luminã momentele esenþiale ale culturii comunitãþii româneºti din Ungaria, abordîndu-le din mai multe
unghiuri. Prin aceste eforturi sperãm sã evidenþiem diverse faþete ale felului nostru de a fi: de la

limbaj la comportament, de la credinþa noastrã
religioasã la atitudinea moralã etc.
Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria, instituþie ºtiinþificã ºi culturalã, cu un loc
propriu, bine definit ºi apreciat în mediile intelectuale româneºti din þarã ºi din România, îºi
propune sã continue, cu probitate ºi onestitate
ºtiinþificã, ceea ce întemeietorii lui de acum douã
decenii au gîndit ºi iniþiat.
Giula, octombrie 2013

Participanþii simpozionului din anul 2010
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La aniversarea a 20 de ani de la înfiinþarea
Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria
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Volume ale Institutului de Cercetãri
al Românilor din Ungaria
apãrute în anul 2013
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Elena Csobai–Emilia Martin, Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, Ed. a II-a,
Giula, 2013
CUVÎNT ÎNAINTE
Volumul de faþã cuprinde cîteva dintre cele
mai valoroase piese de artã ºi cãrþi vechi de cult,
documente istorice din Colecþia Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria. Lucrarea urmãreºte
sã facã cunoscutã aceastã bogatã colecþie, care
cuprinde piese dintr-un domeniu abia cercetat
ºi cunoscut.
În selecþionarea operelor am þinut seamã de
valoarea artisticã ºi importanþa documentar-istoricã a materialului. În prezentarea lor am luat
în consideraþie componenþa colecþiei, incluzînd
în volum chiar ºi unele piese de valoare mai redusã, dar foarte preþioase din punct de vedere al
istoriei ºi culturii noastre.
Atenþia noastrã s-a îndreptat mai întîi asupra
pieselor de cult împãrþite pe patru categorii: obiecte de cult folosite în viaþa religioasã, icoane pe
sticlã, lemn ºi pînzã, cãrþi vechi de cult ºi textile.
În afara acestora am aflat de bine sã prezentãm
doar un ansamblu de documente din imensul
material documentar-istoric al colecþiei.
Descrierea fiecãrui obiect cuprinde cele mai
importante elemente caracteristice pentru determinarea conþinutului istoriografic ºi a stilului
operei. La descrierea pieselor am þinut seamã de
funcþia lor, atelierul unde au fost realizate, epoca ºi provenienþa, indicaþiile privitoare la tehnicã ºi dimensiuni, inscripþia, marca atelierului ºi
a meºterului. Ne-am strãduit sã selecþionãm din
acest material vast cele mai reprezentative piese
sub raport artistic ºi istoric.
Obiectele de cult bisericesc din volumul de faþã
au fost prezentate pentru prima datã în expoziþia temporarã „Vestigii ortodoxe de artã ºi istorie ale românilor din Ungaria” la începutul anului 1994.
Materialul Colecþiei Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria se îmbogãþeºte din an în an cu
noi piese ieºite din uzul bisericesc. Acestea sînt
obiectele de metal, icoanele, cãrþile vechi de cult
ºi documentele parohiilor unde numãrul creºtinilor descreºte permanent.
Volumul de faþã nu a fost întocmit doar pentru specialiºtii acestui domeniu, ci ºi pentru românii din Ungaria, ca sã aibã la îndemînã un
volum care conþine o mare parte a vestigiilor de
istorie ºi de artã din colecþie. Credem cã volumul va atrage atît atenþia specialiºtilor, cît ºi a
marelui public cititor asupra acestui tezaur, care
este o parte a culturii, spiritualitãþii româneºti
de pe aceste meleaguri.
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Salvarea vestigiilor preþioase, aparþinãtoare
colecþiei – care era o necesitate a timpului – s-a
realizat cu aprobarea ºi sprijinul Vicariatului
Ortodox Român.
Maria Berényi, Poveºtile caselor Români în
Buda ºi în Pesta / Tales of houses Romanians in
Buda and Pest / Mesélõ házak Románok Budán
és Pesten. Ed.a II-a., Giula, 2013
CUVÂNT ÎNAINTE DE POVESTE
Vieþile noastre trecãtoare dobândesc trãinicia
idealurilor ºi a acþiunilor noastre care le împlinesc. Astfel, ne prelungim vieþuirea, ne proiectãm peste timp visele, eforturile, aºteptãrile, în
parte realizate, în parte transmise moºtenire generaþiilor viitoare.
La temelia neamurilor stau oamenii.
Un neam se încheagã din vieþile efervescente
trecute, prezente ºi viitoare, aflate într-o convieþuire subtilã ºi sublimã, ale celor care îºi asumã
începuturile, greutãþile parcursului, euforia împlinirilor ºi inefabilul idealurilor. Un neam, ca ºi
un om, depãºeºte derularea cronologicã, nu se
mãsoarã în timp, ºi nici mãcar în spaþiu, ci în infinitezimale transformãri ºi relaþionãri care îl
structureazã ºi îl definesc. Un neam devine mai
puternic ºi mai bogat la rãscrucile interferenþelor cu alte neamuri, pe care istoria i le hãrãzeºte.
Un neam puternic învaþã generozitatea ºi convieþuirea cu alþii, mulþumind destinului ºi
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recunoscându-le celor cu care interferã, contribuþia acestora la propria devenire.
Sunt fericitã sã constat faptul cã neamul românesc a avut de-a lungul istoriei sale prilejuri
nenumãrate, chiar dacã de foarte multe ori dramatice, de a se raporta la culturi, civilizaþii, forme de organizare statale ºi sociale diferite de ale
sale, dar, în egalã mãsurã, înþelepciunea de a le
prelucra, asimila ºi integra, evoluând ºi
întregindu-ºi astfel caracterul ºi proiectele în conformitate cu propriile trãsãturi ºi interese.
Tradiþional, românii s-au raportat la capitala
ungarã ca la un centru cultural intelectual de
prim rang. Aceºtia, fie cã era vorba despre românii trãitori în Ungaria, cei veniþi din Peninsula Balcanicã sau din România, au beneficiat de
progresele ºi posibilitãþile pe care le ofereau Buda
ºi Pesta pentru creºterea lor culturalã, ºtiinþificã,
economicã, socialã, religioasã. Ei au constituit o
comunitate puternicã, strânsã în jurul Bisericii
Ortodoxe, cu un rang social recunoscut ºi integratã organic timpului sãu ºi societãþii
multiculturale, multiconfesionale, multietnice ºi
cosmopolite caracteristice Ungariei ºi capitalei
sale. Disponibilitatea lor pentru comunicare ºi
aculturaþie, respectul pentru societatea ungarã
în ansamblul sãu, implicarea lor civicã semnificativã au fãcut ca mulþi dintre aceºtia sã devinã
reprezentanþi de seamã ai comunitãþii
budapestane, iubiþi, respectaþi, ascultaþi ºi comemoraþi peste timp.
Albumul monografic de faþã este un omagiu
dedicat convieþuirii culturilor ºi aduce în atenþie
pe românii care au trãit sau au trecut prin Budapesta. Aceºtia au ridicat ctitorii
culturale, spirituale ºi arhitecturale care înfrumuseþeazã ºi îmbogãþesc patrimoniul acestui
oraº. În egalã mãsurã, ei au contribuit la transmiterea cãtre România a unor elemente de progres
ºtiinþific ºi social, acumulate într-o capitalã europeanã emancipatã, deschisã, aflatã mai la vest,
deci mai aproape de alte centre recunoscute ca
modele de culturã, civilizaþie ºi progres ale continentului, faþã de care românii, oriunde s-au
aflat, au tânjit ºi s-au strãduit sã le cunoascã ºi sã
le asimileze.
Trecând dincolo de splendoarea exterioarã ºi
pãtrunzând prin zidurile frumoaselor clãdiri care
stau ºi azi mãrturie, albumul spicuieºte doar câteva dintre poveºtile acestor români ºi descrie
momente semnificative din viaþa lor, demonstrând, încã o datã, identitatea de interese ºi de
eforturi a tuturor celor care au trãit aici în diversitate culturalã autenticã ºi stimulatoare. Exemplul lor ne-a inspirat ºi va continua sã ne inspire
pe noi, cei de azi, pentru care traiul în diversita-
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te ºi libertatea de expresie a identitãþii trebuie sã
reprezinte singura ºi naturala opþiune a spaþiului comun european.
Adresez gratitudinea mea românilor din Republica Ungarã pentru delicata, dar ferma exprimare a identitãþii lor culturale, etnice, lingvistice ºi religioase, în calitate de cetãþeni demni,
loiali ºi apreciaþi ai þãrii lor, constituind astfel o
punte de legãturã statornicã între România ºi
Republica Ungarã.
Salut activitatea deosebitã a Institutului de
Cercetãri al Românilor din Ungaria, a Societãþii
Culturale a Românilor din Budapesta,
felicitându-le în mod special pe doamna Maria
Berényi, Director al Institutului de Cercetãri al
Românilor din Ungaria ºi pe doamna Emilia
Martin, Director al Muzeului Ferenc Erkel din
Giula, pentru devotamentul ºi contribuþia determinantã la cunoaºterea istoriografiei românilor
din Ungaria, în rândurile comunitãþii, în România ºi în relaþia cu concetãþenii lor. Le adresez
mulþumiri speciale pentru eforturile foarte mari
depuse prin implicarea personalã la scrierea ºi
editarea acestui album monografic, fãrã de care
lucrarea de faþã nu ar fi existat.
Transmit admiraþia ºi recunoºtinþa mea dascãlilor care se ocupã de educaþia în limba românã la toate nivelurile la care activeazã ºi îi invit
sã continue sã facã educaþie în limba românã,
despre limba, cultura ºi civilizaþia româneascã
tuturor românilor care trãiesc aici. Aduc un cuvânt cald de mulþumire doamnei Mihaela Bucin, ªefa Catedrei de Limba Românã din cadrul
Universitãþii din Seghedin, care a efectuat traducerea literarã în limba românã a textului acestui album. Adresez recunoºtinþa mea distinsului profesor Gheorghe Petruºan pentru carierea
prestigioasã de ªef al Catedrei de Limba Românã din cadrul Universitãþii din Seghedin, dar mai
ales pentru menirea pe care ºi-a asumat-o de
peste 40 de ani, ºi anume aceea de mentor al intelectualitãþii româneºti din Ungaria, pe care a
format-o ºi pe care o cãlãuzeºte în continuare.
Cunoaºterea are nevoie de comunicare, de
aceea am bucuria sã mulþumesc partenerilor
noºtri media, ºi anume domnului Tiberiu Boca,
Redactorul ªef al emisiunii Ecranul Nostru, magazinul cultural în limba românã a Televiziunii
Publice Maghiare, doamnei Eva Iova, Directorul Revistei Foaia Româneascã, sãptãmânal al românilor din Ungaria ºi doamnei Iulia Kaupert,
Redactorul ªef al emisiunii în limba românã O
voce româneascã a Radiodifuziunii Maghiare. Dincolo de filele acestui album, ei vor vorbi mereu
despre aceastã moºtenire preþioasã a caselor povestitoare din Budapesta.
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Adresez recunoºtinþa mea Bisericii Ortodoxe
Române din Ungaria pentru statornicia sprijinului ºi îndrumãrii sale.
Mulþumesc ºi pe aceastã cale autoritãþilor
maghiare pentru sprijinul acordat publicãrii acestui album.
Un cuvânt de apreciere se îndreaptã cãtre
sponsorii ºi binefãcãtorii care au susþinut acest
album, care ºi-au exprimat ºi în acest fel opþiunea pentru diversitatea culturalã ºi o convieþuire îmbogãþitã
Nu în ultimul rând, sunt onoratã sã transmit
admiraþia mea locuitorilor frumosului oraº Budapesta, capitala Republicii Ungare, oamenilor
minunaþi pe care i-am întâlnit în drumurile mele
cotidiene ºi celor pe care i-am cunoscut personal
în activitatea desfãºuratã, pentru amabiliatea ºi
afecþiunea pe care mi le-au arãtat mie ºi culturii
române. Îi felicit pentru capacitatea ºi talentul
cu care au ridicat acest oraº care se bucurã de
aprecierea tuturor vizitatorilor, pentru ospitalitatea locuitorilor ºi pentru splendoarea construcþiilor, mãreþie la care au contribuit, din loc în loc,
ºi românii trãitori aici. Doresc sã le mulþumesc
locuitorilor Budapestei pentru deschiderea, bucuria ºi interesul cu care au primit ºi în trecut ºi
primesc ºi în prezent cultura româneascã.
Budapesta, 11 iulie 2011
Ambasador Ireny Comaroschi
Ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar
al României în Republica Ungarã
între anii 2005–2011

32

LUMINA

Emilia Martin, Românii din Ungaria. Studii
de etnologie, Giula, 2013
CUVÂNT ÎNAINTE
Acum mai bine de 30 de ani, în 1982, debuta
în literatura de specialitate româneascã din Ungaria, Emilia Martin, studentã la acea vreme a
Universitãþii din Debrecen, secþia maghiarã –
etnografie.
Emilia Martin a fãcut parte din prima generaþie de studenþi români cu specializare în acest
domeniu, într-un moment în care se cerea profesionalizarea activitãþii de cercetare etnograficã,
se înfiinþau muzee ale naþionalitãþilor ºi apãreau
primele publicaþii ºtiinþifice în limbile materne.
Articolul apãrut în modesta publicaþie pe
atunci, Izvorul, deschidea de fapt drumul prodigioasei activitãþi de cercetare ºi de valorificare
a culturii populare româneºti, de mai târziu, a
Emiliei Martin.
Fiindcã, de la aceea culegere plinã de acribie a
textului românesc de Betlehem, fãcutã în satul
Bedeu, cu ocazia taberei de cercetare etnograficã, pânã azi, fosta studentã s-a transformat în
unul dintre cei mai apreciaþi etnologi români din
Ungaria. Articolele, studiile ºi cãrþile etnografice scrise în limba românã ºi maghiarã, cu multã
seriozitate ºi competenþã, i-au adus recunoaºterea ºtiinþificã meritatã. Prezenþã activã la conferinþele de etnologie din þara de limbã, Emilia
Martin a devenit în 2006 membru cu drepturi
depline al Asociaþiei de ªtiinþe Etnologice Române. Peste alþi ºase ani, în 18 decembrie 2012, de
ziua minoritãþilor, Institutul maghiar pentru
Culturã ºi Artã, i-a acordat premiul „Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2012”, pentru contribuþia adusã în cunoaºterea patrimoniului nativ
al românilor din Ungaria.
Acum, la 30 de ani de la debut, o parte din
studiile Emiliei Martin sunt republicate într-o
culegere sinteticã.Selecþia îi aparþine autoarei.
În numãr de 18, cele mai multe tratând cultura materialã a românilor din Ungaria, studiile au
fost grupate, pentru o mai uºoarã lecturã, în douã
pãrþi, dupã limbã.
Dupã cum sugereazã ºi titlurile, fie cã este
vorba de cimitire, îmbrãcãminte, ceramicã, fotografie, alimentaþie, studiile, care au în spate o
cercetare minuþionasã ºi de duratã, scot în evidenþã esenþa, specificul românesc, adicã acele
elemente ale culturii lor tradiþionale prin care
românii se autodefinesc, se recunosc ºi se diferenþiazã de celelalte culturi din Bazinul Carpatic. Alãturi de acestea, în volum se regãsec ºi câteva articole care trateazã cultura spiritualã, norme etice, elemente de psihologie popularã româ-

neascã. Într-un cuvânt, culegerea repune în circulaþie, pentru toþi cei interesaþi, o informaþie etnograficã devenitã greu de gãsit, în mulþimea de
reviste, în care au apãrut prima oarã.
Etapã necesarã ºi bilanþ ºtiinþific, cartea pe care
ne-o dãruieºte Emilia Martin este pentru ea un
reconfortant moment de a privi înapoi, pentru a
putea merge mai departe, în acest proces de radiografiere, de înþelegere a schimbãrilor care au
loc azi în cultura românilor din Ungaria.
Mulþumim pentru cartea de azi, Emilia Martin.
Rodica Colta
Maria Berényi, Personalitãþi marcante in istoria ºi cultura romanilor din Ungaria (Secolul
XIX), Giula, 2013
ARGUMENT
Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria împlineºte, în vara anului acesta, douãzeci
de ani de existenþã. Este un bun prilej pentru a
aduna între coperþile unei cãrþi cîteva studii consacrate personalitãþilor marcante ale culturii româneºti din Ungaria secolului al XIX-lea, risipite de-a lungul anilor într-o serie de periodice din
þarã sau din România, materiale prin care am încercat sã contribuim la o mai bunã cunoaºtere a
istoriei ºi culturii româneºti de pe aceste meleaguri.
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Aceste materiale sunt înmãnunchiate în prezentul volum. Evocarea memoriei acestor personalitãþi marcante, în acest context aniversar,
nu este doar un fapt de conºtiinþã publicã, ci ºi
de exprimare a unei recunoºtinþe postume. Studiile publicate aici vor sã restituie dimensiunea
culturalã ºi moralã a unor personalitãþi de mare
complexitate.
Miºcarea de emancipare naþional-culturalã a
românilor din Ungaria constituie un factor esenþial în miºcarea naþionalã româneascã din epocã. Ea prezintã, de asemenea, o seamã de trãsãturi specifice, izvorîte din realitãþile social-politice care i-au determinat desfãºurarea. Volumul
încearcã sã aducã o nouã contribuþie la cunoaºterea unor personalitãþi marcante ale vremii.
Sperãm cã republicarea acestor studii vor oferi
cititorului posibilitatea de a-ºi forma o imagine
de ansamblu ºi cît de cît reprezentativã asupra
climatului politic, cultural ºi social caracteristic
pentru secolul al XIX-lea în Transilvania, în general, ºi în Ungaria, în special. A reconstitui clocotul interior al unei epoci – cu toate seismele,
cãderile ºi înãlþãrile ei – este, credem, obligaþia
oricãrui istoric preocupat ºi miºcat de adevãr.
Volumul de faþã se vrea un inedit demers publicistic ºi memorialistic, reunind prezentarea
unor ilustre personalitãþi ale vieþii academice,
ºtiinþifice, universitare, cultural-artistice, politice ºi ecleziastice. Ideea redactãrii ºi publicãrii
unui volum care sã cuprindã între paginile lui
biografia unor personalitãþi marcante - ºi care dea lungul istoriei au lãsat urme trainice, îmbogãþind spiritualitatea româneascã - am avut-o de
mai multã vreme. Astfel, cu acest volum, îndeplinim, de fapt, un mai vechi proiect al nostru.
Am intenþionat sã prezentãm unele dintre cele
mai reprezentative personalitãþi, fie cã s-au nãscut pe meleagurile noastre, fie cã au provenit din
alte locuri, dar care toþi ºi-au desfãºurat activitatea în Ungaria secolului al XIX-lea. Ceea ce neam propus în primul rînd, a fost sã reconstituim
biografia spiritualã a celor mai reprezentativi iluminiºti, savanþi, politicieni, filologi, medici, scriitori, ziariºti, etc. Pe toþi i-a stãpînit - ºi astfel unit
- dorinþa de cunoaºtere, precum ºi dorinþa de
transmitere a cunoºtinþelor dobândite.
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Acestea ar fi, pe scurt, principiile care ne-au
cãlãuzit în cursul elaborãrii lucrãrii. Am mai
adãuga cã despre personalitãþile pomenite aici
s-au publicat numeroase ºi valoroase contribuþii, însã fãrã sã fie gîndite sintetic sau redactate
într-un singur volum cu caracter colectiv. Trãsãturile ºi mai ales nãzuinþele comune justificã o
prezentare comunã, cuprinzãtoare.
Deºi timpurile istoriei s-au schimbat, personalitãþile memorate printre aceste pagini ne pot
oferi exemple de urmat, modele de gîndire, de
acþiune ºi de simþãmînt românesc.
Ne-am dori, desigur, ca acest volum sã fie rãsfoit cu interes ºi cu folos de toþi cititorii preocupaþi de istoria românilor din Ungaria ºi, astfel,
volumul sã devinã ceea ce ºi-a mai dorit autorul
lui: „o adevãratã memorie necesarã atît generaþiilor prezente, cît ºi acelora care ne vor urma ºi
vor trãi în acest spaþiu încãrcat de istorie”.
Maria Berényi

34

LUMINA

Elena Csobai, Românii din Ungaria Studii de
istorie, Giula, 2013
CUVÎNT ÎNAINTE
În selecþia studiilor pentru acest volum retrospectiv am avut în vedere douã criterii importante. Primul criteriu viza adunarea studiilor ºi articolelor – apãrute odinioarã în diferite volume
sau reviste – care atrag atenþia cititorului asupra
unor aspecte esenþiale referitoare la existenþa ºi
la cercetarea istoricã a românilor din Ungaria,
considerând cã aceste aspecte esenþiale nu ºi-au
pierdut actualitatea. Al doilea criteriu în alegere, a fost acela de a strânge împreunã în acest
volum editat de Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria ºi studiile apãrute în diferite
anuare ale muzeelor sau în reviste istorice, în limba maghiarã sau altele cu ocazia unor comemorãri sau ca rezultat al unor cercetãri.
Sper ca studiile ºi articolele din acest volum
vor putea ajuta învãþãmântul în limba românã
ºi totodatã vor contribui la întãrirea identitãþii
româneºti din Ungaria. Pentru cei interesaþi de
domeniul istoriei, în acest volum vor putea urmãri unele aspecte din mai multe perioade ale
istoriei unei minoritãþi, care, dupã 1920, a rãmas
în Ungaria fãrã sã fie sprijinitã, ajutatã, în pãstrarea culturii, identitãþii româneºti.
autorul
Tibor Hergyán, Confesiunea în romanul românesc interbelic, Giula, 2013
ARGUMENT
În lucrarea de faþã ne-am propus o lecturã a
romanului românesc de tip confesiv din perioada interbelicã. Interesul pentru subiect ni l-a stârnit felul spectaculos în care noua convenþie
romanescã s-a afirmat ºi, desigur, curiozitatea de
a privi mai de aproape ºi în ansamblu un fenomen literar reprezentat de câteva capodopere
certe. Ceea ce ne-a preocupat mai mult, a fost sã
surprindem motivaþia autorului pentru opþiunea
formulei confesive ºi felul cum eroul-narator îºi
asumã noul sãu mandat, „cum se descurcã singur“ adicã, ºi care sunt motivaþiile lui.
Pentru o înþelegere cât mai sinteticã a fenomenului am ales studierea unor autori – Hortensia Papadat-Bengescu, Garabet Ibrãileanu,
Camil Petrescu, Mircea Eliade, Anton Holban,
Mihail Sebastian ºi M. Blecher – în a cãror operã
literarã formula confesivã se prezintã masiv sau
exclusiv, dar în orice caz la un nivel superior.
Numãrul autorilor discutaþi este doar ºapte, însã
în fiecare caz particular am urmãrit prezentarea
întregii producþii confesive. Pornind de la premisa cã o nouã manierã romanescã trebuie sã-ºi
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exprime elementele poeticii ºi în afara textelor
literare (ºi, desigur, ºi în interiorul lor), în intenþia de a surprinde elementele de coerenþã ºi
organicitate ale operei, am apelat ºi la surse extraliterare în cazul fiecãrui autor, în mod deosebit
atunci când corespondenþa între discursurile diferite ni s-a pãrut atestabilã ºi, mai ales, fructuoasã.
Astfel, în cazul Hortensiei Papadat-Bengescu,
prezentã în lucrarea de faþã prin nuvelistica ei
confesivã, ca o fazã introductivã în noua manierã romanescã, am recurs la studierea scrisorilor
trimise de cãtre prozatoare lui Garabet
Ibrãileanu. Din analiza Adelei nu putea sã lipseascã, de asemenea, confruntarea romanului cu ideile despre roman ale criticului, formulate sintetic în Creaþie ºi analizã. La Camil Petrescu, deºi
poetician, am sesizat necesitatea sã apelãm nu
doar la textele sale teoretice – la Noua structurã ºi
opera lui Marcel Proust, de pildã –, ci ºi la poeziile
sale, precum ºi la postfaþa volumului sãu de Versuri.
Problematica pusã ºi soluþionatã în Ultima
noapte de dragoste, întîia noapte de rãzboi ºi în Patul
lui Procust îºi aratã adevãrata amploare dacã urmãrim ideea încã în fazele ei iniþiale (Versuri) ºi
intermediare (Act veneþian). La Mircea Eliade relaþia organicã a romanelor de tip confesiv cu
publicistica autorului se impune de la sine,
atestabilã ºi la nivel stilistic, astfel încât am citit
ºi studiat Isabel ºi apele diavolului, Maitreyi ºi
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ªantierul „împreunã“ cu eseurile din Oceanografie ºi Solilocvii. Specificul romanului holbanian am
încercat sã-l definim prin analiza celor trei romane în care naratorul-personaj este Sandu (O
moarte care nu dovedeºte nimic, Ioana ºi Jocurile
Daniei), dar s-a dovedit extrem de relevant ºi
Pseudojurnalul (de fapt corespondenþa autorului),
poate mai relevant chiar decât Testamentul literar, deoarece neliniºtea creatoare specificã lui
Anton Holban aici apare în stare purã, dramaticã ºi acutã. Este documentul în care se prefigureazã dilemele existenþiale ºi poetice ale scriitorului. Mihail Sebastian se asociazã fenomenului
romanesc confesiv cu Fragmente dintr-un carnet
gãsit (text care pune problema existenþialã oarecum abstract, dar frumos), cu De douã mii de ani,
care încearcã experimentarea ei pe „ºantier“, ºi
cu Jurnalul, un document ulterior celui din Cum
am devenit huligan, de cristalizare a unei viziuni
existenþiale cu accente involuntar „corintice“ ºi,
nu în ultimul rând, cu textul-„oazã“ al scriitorului, Jocul de-a vacanþa, visul sebastianian. M.
Blecher ºi-a cucerit locul distins în familia prozatorilor confesivi cu capodopera Întîmplãri în
irealitatea imediatã ºi cu la fel de valorosul „jurnal
de sanatoriu“, Vizuina luminatã. Cunoscut fiind
statutul real al prozatorului predestinat sinceritãþii, ne-am permis ºi analiza Inimilor cicatrizate,
perfect integrabil operei blecheriene genetic
confesive, indiferent de formula romanescã aleasã.
Tibor Hergyán
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Ana Borbély, Limbã românã ºi identitate româneascã în Ungaria, Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice ºi demografice, Giula, 2013
INTRODUCERE
Comunitatea istoricã a românilor din Ungaria1 [= comunitate] este o comunitate lingvisticã
în care se vorbeºte o varietate a limbii române.
Aceastã varietate se încadreazã în grupul idiomurilor româneºti vorbite în afara graniþelor
României. Unitatea ºi variabilitatea limbii române sunt simultan prezente – aºa cum observa Th.
Capidan cu circa ºapte decenii în urmã: „Când
vorbim despre unitatea limbii noastre, nu trebuie sã înþelegem numai uniformitatea ei de pe întreg teritoriul naþional, dar ºi faptul cã chiar micile deosebiri ce se aratã, se caracterizeazã prin
Legea actualã (2011/CLXXIX) pentru cele 13 comunitãþi etnice – cu limbã, culturã etc. proprii, care
se aflã din moºi-strãmoºi, mãcar de un secol în Ungaria – foloseºte conceptul de „naþionalitate; naþionalitãþi” (abandonând conceptele „minoritate; minoritãþi” ºi „etnie; etnii”). În studiul de faþã, pe baza
acestei legi, este folosit acest concept, care, în consecinþã, se bazeazã pe principiile de etnicitate (specifice unui grup din populaþia þãrii) ºi cetãþenie maghiarã (din moºi-strãmoºi). Românii din Ungaria, deci,
sunt categorisiþi ca o naþionalitate sau o comunitate
de naþionalitate, iar limba românã folositã de ei este
o limbã de naþionalitate.
1

arii ce trec dela o provincie la alta, fãrã sã fie
împiedicate de graniþele politice sau naturale ce
se interpun în mijlocul lor. În schimb, în contrast
cu aceastã unitate, se aratã bogãþia variatã de
cuvinte ºi expresii, care rar se întâlneºte în alte
limbi. Dacã prima particularitate se explicã din
cauza unitãþii în vechea noastrã structurã socialã, ultima se datoreºte unei evoluþii istorice zbuciumate, întreruptã de tot felul de elemente strãine, care ne-au nãpãdit graiul din toate vremurile ºi în toate direcþiile” (Capidan 1943: 101–102).
Conform celor scrise de Capidan, specificul limbii române din Ungaria derivã din douã circumstanþe decisive: varietatea regionalã, aparþinând
la trei grupuri de graiuri ºi contactul masiv cu
limba maghiarã. La cele douã aspecte de grai ºi
de bilingvism se adaugã un al treilea, cel social.
O parte a comunitãþii, intelectualii – pe lângã
varietatea româneascã regionalã – cunosc ºi româna literarã, tot ca pe o varietate a limbii române. Cea mai mare parte a comunitãþii se poate caracteriza prin fenomenul de bilingvism româno–maghiar, adicã folosirea alternativã a
douã limbi. Utilizarea limbii române ºi maghiare nu se realizeazã unitar, ci variazã de la o localitate la alta, de la un grup social la altul, ba chiar
ºi de la un vorbitor la altul. Prin urmare, limbajul se caracterizeazã printr-un aspect dialectal,
social ºi bilingv. Specificul varietãþii regionale ºi
bilingvismul româno–maghiar îi deosebesc pe
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vorbitorii de naþionalitate românã din Ungaria
de românii care trãiesc în alte zone dialectale ºi
nu vorbesc o a doua limbã, ori vorbesc pe lângã
limba românã o altã limbã decât limba maghiarã (de exemplu, limba rusã, sârbã, bulgarã).
Sociolingvistica, prin cercetarea variabilitãþii
lingvistice, este, în opinia mea, cea mai potrivitã
disciplinã ºtiinþificã pentru a înþelege cã aceste
aspecte ale varietãþii de limbã românã nu afecteazã unitatea cu celelalte comunitãþi româneºti
din România, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria, Ucraina etc. Un român din România vorbeºte ca românii din România, un român din
Republica Moldova vorbeºte ca românii din Republica Moldova, un român din Serbia vorbeºte
ca românii din Serbia, un român din Bulgaria
vorbeºte ca românii din Bulgaria, un român din
Ucraina vorbeºte ca românii din Ucraina ºi un
român din Ungaria vorbeºte ca românii din Ungaria. În consecinþã, puþin diferit, dar toþi vorbim româneºte.
Cartea de faþã având ca obiectiv limba vorbitã, trebuie sã fim atenþi la ceea ce afirmã Maria
Marin în studiul sãu, dedicat creativitãþii populare reflectatã în graiurile româneºti din Ungaria: „faptul cã textul dialectal este performat concomitent cu momentul decodãrii, al receptãrii.
Drept urmare, spre deosebire de un text literar
(ºtiinþific sau artistic), acesta nu este un text redactat, asupra cãruia autorul poate reveni pentru corectãri, adãugiri sau renunþãri, iar elementele de naturã stilisticã nu sunt gândite ºi elaborate anterior, ci reprezintã rezultatul trãirii ºi simþirii de moment, neprelucrate sub nici un aspect”
(Marin 2007: 115).
Aceastã carte, prin prezentarea fenomenelor
legate de limbã, îºi propune, în general, sã acrediteze o idee esenþialã: concomitent cu variabilitatea ei, limba realizeazã o legãturã istoricã, culturalã, personalã între indivizi, grupuri sociale
ºi cetãþeni ai diferitelor þãri. Prin urmare, sã nu
pierdem din vedere nici spusele lui Marcus
Tullius Cicero: Varietas delectat!
Ana Borbély
Stella Nikula, Aspecte ale gândirii umane.
Studii de psihologie tradiþionalã, Giula, 2013
CUVÂNT ÎNAINTE
Iniþiativa Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria de a tipãri în 2013 o serie de
volume de autori, reprezentând cele mai importante studii ºi articole publicate de-a lungul anilor de cercetãtorii români din Ungaria, a oferit
cititorilor ocazia de a se întâlni, pentru prima
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oarã într-un volum sintetic, cu scrierile Stellei
Nikula.
Întitulat Aspecte ale gândirii umane. Studii de
psihologie tradiþionalã volumul însumeazã 14 articole ºi studii de etnologie ºi psihologie socialã,
care, puse (în ordinea apariþiei lor) la un loc, oferã celor interesaþi o perspectivã de ansamblu asupra unei activitãþi publicistice ºi ºtiinþifice, care
se întinde peste mai mult de 30 ani.
Referitor la formaþia filologicã a Stellei Nikula,
trebuie sã spunem cã ea a fost unul dintre tinerii
români din Ungaria care, la înþelegerea dintre
cele douã state, a pãºit în 1984, cu sfialã, pe porþile celei mai prestigioase universitãþi din România, Universitatea din Bucureºti. A fost marea ei
încercare, fiindcã venea dintr-un satuleþ de români pierduþi în pusta ungarã, sã studieze limba ºi literatura românã cu mari profesori. La absolvirea Facultãþii de Filologie, în 1989, fata care
a venit din estul Ungariei, se întorcea cu o specializare în lingvisticã ºi cu o diplomã de profesor, dar ºi cu dorinþa de a cerceta tradiþiile românilor din þara sa.
Pasiunea pentru etnografie ºi folclor a dobândit-o la cursurile de folclor în cadrul Universitãþii Bucureºtene, iar interesul din studenþie pentru acest domeniu se va transforma, în perioada
1995-1999, în specializare, în cadrul ºcolii doctorale de la Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj.
Titlul de doctor în ºtiinþe filologice (folclor), ob-
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þinut în anul 2000 cu teza Folclorul obiceiurilor calendaristice la românii din Ungaria, coordonatã pe
prof. dr. Dumitru Pop, a însemnat implicit recunoaºterea Stellei Nikula ca etnolog. Recunoaºterea a fost confirmatã în 2009 ºi de Asociaþia de
ªtiinþe Etnologice din România, a cãrei membru
devine.
De-a lungul anilor, abordeazã în studiile pe
care le scrie diverse teme, care toate au în spate
norme, precepte ºi un mod tradiþional de a gândi
ºi de a înþelege lumea, aceea specificã þãranului
român din Ungaria, încât, pe bunã dreptate putem spune, cã existã la Stella Nikula o anumitã
atracþie pentru psihologia comunitãþilor tradiþionale.
Temele selectate de autoare în acest volum ne
permit prin urmare sã trecem dincolo de scenarii arhaice, de obiceiuri, de practici rituale spre
mecanismele de gândire care le pune în miºcare, spre acel rost ascuns al lucrurilor, care þinea
lumea satului în armonie.
Dr. Rodica Colta
Irina Iszály Garami, Sãcalul de altãdatã, Giula, 2013
CUVÂNT ÎNAINTE
M-am nãscut în anul 1941 în comuna Sãcal (judeþul Bihor, Ungaria). În toate etapele vieþii mele
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am trãit în acest sat, la început mulþi ani, iar mai
târziu multe luni, sãptãmâni ºi zile.
Întotdeauna când mã reîntorc aici, imediat ce
vãd turnurile bisericilor îmi bate inima mai repede. Iubesc satul meu natal! Anii petrecuþi în
casa pãrinteascã, bucuria de a mã întâlni cu bunicii, cu rudele ºi cu oamenii din sat mi s-a întipãrit în suflet ca un vis, ca o poveste pe care o
citesc cu mult drag de nenumãrate ori. Retrãiesc
evenimentele, sentimentele, amintirile ºi aventurile care m-au îndemnat sã cercetez viaþa satului. Vreau sã afle tinerii de azi cum era satul de
odinioarã, cum au trãit oamenii de aici, ce culturã aveau, ce rol, ce efect au avut unele evenimente
în dezvoltarea satului.
Le mulþumesc din suflet tuturor acelor oameni
din satul meu natal care, cu informaþii importante m-au ajutat în realizarea acestui volum care
cuprinde rezultatele cercetãrilor mele legate de
Sãcal.
Irina Iszály Garami

ªtefan Oroian – Oroján István, Giula, 2013
Artistul s-a nãscut la 19 februarie 1947, în Bãtania. 1953–1961 Bãtania, ªcoala generalã românã; 1961–1965 Gyula, Liceul românesc „Nicolae
Bãlcescu”; 1965–1969 Szeged, Institutul Pedagogic: românã-desen ºi istoria artei; 1969–1971
Gyula, ªcoala româneascã ºi Liceul românesc
„Nicolae Bãlcescu”, profesor de desen ºi istoria
artei; 1971–2000 Gyula, Foaia noastrã (redactor
ºi tehnoredactor); 1980 Gyula, Muzeul Erkel,
Colegiul Vizual (conducãtor ºi curator al expoziþiilor de avangardã); 1991 Gyula, Fondator al
Editurii „Noi”.
Maeºtrii: Vinkler László pictor, Fajó János pictor.
Expoziþii personale: 1968 Szeged, Institutul
Pedagogic; 1970 BÎtania, Clubul românesc; 1972
Szeged, Clubul ziariºtilor; 1974 Szeged, Centrul
Cultural Bartók Béla; 1975 Békéscsaba, Clubul
celor zece; 1976 Gyula, Galeria Bibliotecii orãºeneºti; 1983 Szeged, Casa de Culturã Bartók Béla;
1984 Hódmezõvásárhely, Expoziþia artiºtilor din
„Dél-Alföld”; 1985 Szeged, Galeria Paletta; 1986
Eger, Casa Tineretului; 1988 Gyula, Sala Dürer;
1990 Békésszentandrás (împreunã cu Lóránt
János); 1991 Arad (România), Galeria Art; 1992
Budapesta, Casa de Culturã a României; 1993
Bucureºti (România), Aula Ministerului de Externe; Cluj-Napoca (România), Biblioteca Centralã Universitarã; Oradea (România), Muzeul Þãrii Criºurilor; 1994 Békéscsaba, Muzeul
Munkácsy Mihály; Zürich (Elveþia), Galeria

Bassler ºi Hoffmann (împreunã cu Lóránt János);
1995 Braºov (România), Muzeul de Artã;
Ditzingen (Germania), Galeria de Artã; Szeged,
Casa de Culturã „Bartók Béla”; 1996 Gyula, Galeria Tourinform; 1997 Budapesta, Casa literaturii „Ozirisz”; Szeged, Galeria B; Budapesta, Hotel Béke; Gyula, Galeria Spitalului; Gyula, Sala
Dürer; Gyula, Teatrul Cetãþii, Galeria de Artã;
1998 Paris (Franþa), Centrul Cultural Român;
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2002 Hanovra (Germania), Galeria de Artã; 2003
Galdrop (Olanda), Galeria de Artã; BistriþaNãsãud (România), Muzeul de Istorie ºi Artã;
2004 Cluj-Napoca (România), Muzeul Naþional
de Artã; Oradea (România), Muzeul Þãrii
Criºurilor; Veneþia (Italia), Institutul Român de
Culturã ºi Cercetare Umanisticã; Roma (Italia),
Academia Românã; 2005 Mezõtúr, Galeria orãºeneascã; Szeged, Centrul Cultural „Bartók
Béla”; Budapesta, Galeria Esély; 2007 Gyula, Sala
Dürer; Szeged, Institutul Cultural Român; Sibiu
(România), Muzeul Brukenthal; 2008 Szeged,
Universitatea din Szeged, Institutul Pedagogic
Juhász Gyula, Catedra de desen ºi istoria artelor; 2010 Gyula, „4.kult_istalo”; 2011 Békéscsaba, Galeria Jankay
Expoziþii de grup: 1972 Makó, Tabãrã de creaþie; 1973 Bácskatopolya, Tabãrã de creaþie; 1975
Budapesta, Galeria Eötvös (împreunã cu Ruzsa
János, Gortka István ºi Katona László); 1983 Budapesta, Galeria Naþionalã, Expoziþie de jucãrii;
1985 Gyula, Sala Dürer (împreunã cu Ruzsa
János, Gortka István); Budapesta, Galeria Bartók
(împreunã cu Koszta Rozália ºi Székelyhídi
Attila); 1986 Baia Mare (România), Expoziþia artiºtilor din Gyula; 1995 Esztergom, Bienala Pastel; 1996 Arad (România), Bienala de plasticã
micã; Eger, Bienala „Aquarell”; Baia Mare (România), Tabãrã de creaþie; 1997 Arad (România),
Bienala de graficã; Arad (România), Salonul de
Iarnã; 1998 Zrenjanin (Serbia), Galeria modernã;
2000 Oradea (România), Muzeul Þãrii Criºurilor
(împreunã cu Szántó Stella, Nyisztor János, Kiss
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Adél, Nemes Aurélia); 2005 Budapesta, Galeria
din Viziváros; 2006 Arad (România), Galeria
Delta; 2007 Arad (România), Bienala de graficã;
2009 Arad (România), Bienala de picturã; 2011
Arad (România), Bienala de picturã; 2012 Gyula,
Teatrul Cetãþii, Expoziþia MAOE; 2012 Arad (România), Bienala Internaþionalã de Graficã Micã
Saloane de Artã: 1970–2007 Békéscsaba, Expoziþiile Aföldi Tárlat; 1975–1984 Budapesta, Galeria din Józsefváros; 1982–2013 Szeged, Salonul
de Varã; 1990–2013 Expoziþiile creatorilor din
Judeþul Békés; 1992–2013 Szeged, Bienala de picturã; 2000–2013 Expoziþiile Asociaþiei Pictorilor
din Ungaria
Premii ºi distincþii: 2001 Alföldi Tárlat, Békéscsaba „Premiul Artiºtilor Plastici din judeþul
Békés”; 2005 Ordinul „Meritul Cultural, Grad de
Cavaler” (România); 2006 Ordinul „Meritul Crucea de Cavaler” (Ungaria); 2006 Marele Premiu
al Bienalei de Picturã din Szeged; 2011 „Premiul
Pentru Minoritãþi”, Budapesta; 2011 Premiul
Special al Bienalei Internaþionale de picturã, Arad
Membru: Asociaþia Artiºtilor Plastici din Ungaria; Uniunea Artiºtilor Plastici din Ungaria;
Asociaþia Pictorilor Maghiari din Ungaria; Asociaþia Internaþionalã UNESCO a Artiºtilor Plastici, Paris, Franþa; Uniunea Artiºtilor Plastici Filiala Arad (România) – membru de onoare; Asociaþia Artiºtilor plastici din judeþul Békés
Lucrãri în colecþii publice: Muzeul Erkel Ferenc, Gyula; Castelul din Gyulavári, Gyula; Muzeul Þãrii Criºurilor, Oradea (România); Muzeul Munkácsy Mihály, Békéscsaba
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Fotocronica Simpozionului al XXII-lea
organizat de Institutul de Cercetãri
al Românilor din Ungaria
(Giula, 24–25 noiembrie 2012)
Programul sesiunii ºtiinþifice

Cornel Sigmirean (TîrguMureº): Despre construcþia naþiunii la români

Vasile Dobrescu (TîrguMureº): Din memoriile unui
fost student de la Viena – Iuliu
Moisil

Iulia Mãrgãrit (Bucureºti):
Vocabularul dialectal – modalitate de definire identitarã a
locutorului

Participanþii simpozionului din anul 2012
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Cecilia Cârja (Cluj): Etnie,
confesiune ºi politicã în Ungaria (a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea ºi începutul secolului XX)

Tiberiu Herdean (Budapesta): Proza lui M. Blecher

Gabriel Moisa (Oradea):
Grupuri anticomuniste din judeþele Bihor ºi Arad în primii
ani ai regimului comunist

Elena Rodica Colta (Arad):
Rolul cãrturarilor de þarã în susþinerea vieþii spirituale a satelor româneºti din imperiu

Ion Cârja (Cluj): O identitate româneascã de frontierã: canonicul Ioan Boroº de la episcopia greco-catolicã de Lugoj
(1850–1937)

Ana Borbély (Budapesta):
Identitate, istorie ºi gîndire –
prenumele la românii din Ungaria

Maria Dan (Tîrgu Mureº):
Viaþa cotidianã într-un oraº al
fostului Imperiu austro-ungar:
Reghinul Sãsesc

Mihaela Bucin (Seghedin):
„Academia Csillag”. Intelectuali români în închisoarea din
Seghedin

Elena Csobai (Bichiºciaba):
Comunitatea româneascã din
Darvaº

LUMINA

43

Emilia Martin (Giula): Convieþuirea minoritãþilor etnice
din Aletea

Maria Berényi (Budapesta):
Budapestã româneascã în urmã
cu o 100 de ani

Cu ocazia simpozionului a fost vernisatã o expoziþie comunã a tinerelor artiste plastice
Emilia Nagy ºi Iulia Machhour
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