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A fát ebből a nézőpontból úgy is értelmezhetjük, 
mint az apa – fiú – élet metaforáját, amennyiben őse-
ink a fában az anyát és az apát, vagyis az elődöket 
tisztelték. Valkán prózájában a szülők közül az apa 
kerül a fókuszba, akinek virtuális alakját hosszú ke-
resés után talán a fiú éppen a jelent, múltat és a jövőt 
magába foglaló almafában találta meg.

Jegyzetek:
1 Az elbeszélés Árgyelán Erzsébet Katalin által magyar 
nyelvre fordított részletét a BARÁTSÁG című folyóirat 
közölte (2014/3., 7908-7910 o.)
2 http://eletfa.uw.hu/eletfa.html; www.antalfaimarta.hu/
konferencia/egig-ero.fa.pdf
3 www.hirthografologia.hu/regi/?lap=publ04
4 Valkán prózájában az apakeresés folyamata 
hangsúlyozottan jelen van. Az író ahhoz a nemzedékhez 
tartozik, amelynek a II. világháború következtében 

nélkülöznie kellett az apa személyét. Valószínűleg ez az 
életrajzi körülmény sarkallja az apahiány ellensúlyozására, 
hogy különböző férfialakok ábrázolásán keresztül 
felvázolja apja virtuális alakját.
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Hoczopán Anna

Az elmúlt negyedszázad román 
nemzetiségi történeti kutatása

A hazai románság szellemi életében a trianoni dön-
tés súlyos helyzetet teremtett azáltal, hogy alkotó 
értelmisége 1918-1920 között teljes egészében Romá-
niába települt. A közel hárommilliós román nem-
zeti közösség kb. ötvenezer főre csökkent. Néhány 
pappal és tanítóval, akik vállalták az itt maradással 
járó kockázatot, nem lehetett tudományos vagy is-
meretterjesztő tevékenységet kibontakoztatni. Hogy 
milyen súlyos volt a helyzet, jól jelzi az a körülmény, 
hogy a két világháború között néhány kalendári-
umtól eltekintve az itt maradt románok semmit sem 
tudtak megjelentetni. Ebben a vonatkozásban a II. 
világháborút követő évtizedekben sem volt jobb a 
helyzet, s 1973-ig kellett várni, hogy hazai román 
szerzők alkotásaiból napvilágot lásson az első szép-
irodalmi és kultúrtörténeti kötet. „Muguri” (Rügyek) 
címmel, a Magyarországi Demokratikus Szövetsége 
kiadványaként Szilágyi Péter kezdeményezéséből és 
szerkesztésében jelent meg. Mivel az új nemzedék a 
kötetben a trianoni döntés következtében akkor már 
több mint fél évszázada megszakadt alkotói tevé-
kenység ígéretes folytatását látta, érdekes megemlí-
teni a szépirodalmi, irodalom és kultúrtörténetei írá-

sok szerzőit is: Petru Anton, Lucia Borza, Nicolae Gîn-
dilă, Ioan Halász, Alexandru Hoţopan, Ilie Ivănuş, Lu-
cian Magdu, Gheorghe Mihăiescu, Gheorghe Petruşan, 
Vasile Roxin, Gheorghe Santău. A kötetet az azóta 
ismert festővé vált Ştefan Oroian illusztrálta. Ez a ge-
neráció a havonta, később kéthetente, 1971-től pedig 
hetente megjelenő lapban, a Foaia Românească-ban je-
lentette meg irodalmi és kultúrtörténeti írásait.

Figyelemreméltó fellendülést az 1980-as évek fia-
taljainak színrelépése hozott. A rendszerváltás kü-
szöbén és az azt követő négy-öt évben megjelent, 
nemcsak jelentősebb számban, de minőség tekinte-
tében is figyelmet keltő történelmi és kultúrtörténe-
ti kötetekkel a hazai románság úgy a hazai, mint a 
romániai tudományos életbe bekapcsolódott. A ha-
zai román kultúrtörténeti kutatásoknak a magyar-
országi román származású értelmiségiek közül – a 
teljesség igénye nélkül megemlítve – Berényi Mária 
és Petrusán György szentelt kiemelkedő figyelmet.

Az idősebb nemzedékhez tartozó Petrusán 
György pesti egyetemi évei alatt (1958-1963) ismer-
kedett meg a honi románság történetével, kultúrá-
jával s az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
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utáni korszak nemzetiségi problémáival. Szakdol-
gozati témaválasztásával szerencséje volt, mert an-
nak az 1865-ben Pesten megjelenő „Familia” című 
folyóiratnak a gazdag anyagát dolgozta fel, amely 
lényegében átfogja a dualizmus korának nemze-
tiségpolitikai küzdelmeit. Ezzel magyarázható az 
a figyelem, amellyel a román és a magyar kutatók 
nyomon kísérték az 1963-ban e témakörben írt szak-
dolgozatát és a jóval később, 1992-ben megjelentetett 
– kandidátusi értekezésként benyújtott – romániai 
szakmai körökben is érdeklődést kiváltó monográfi-
áját („Iosif Vulcan és a Famila c. folyóirat”). 1994-ben 
újabb, az „Identitáskeresés nyomában” című irodalom- 
és kultúrtörténeti kötettel jelentkezett, majd 2000-
ben Martyin Emília és Kozma Mihály közreműködé-
sével, megjelentette a Magyarországi románok című 
munkáját, mely a Moldován Gergely által 1913-ban 
írt monográfia óta az első ilyen jellegű összefogla-
ló mű volt. Ezt a köz- és a felsőoktatás is alapmű-
ként tartja számon. Dávid Ibolya recenziójában ez 
a méltatás olvasható: „A magyarországi románság ős-
honos nemzeti kisebbség – hangsúlyozza ez a hazánkban 
élő románok történelmét, kultúráját, mai életlehetőségeit 
bemutató kézikönyv. Európa keleti, délkeleti felének sok-
rétű etnikai csoportosulásait az elmúlt századok viharai, 
majd az ezeket elsimítani szándékozó átrendezések tovább 
szabdalták. Mind ez ideig a kisebbségi lét örök küzdelem a 
fennmaradásért, az identitás megőrzéséért. Azt reméljük, 
hogy a valamennyiünk által áhított közös Európa otthonos 
körülményeket teremt minden népcsoport számára, hogy 
szülőföldjén maradva, szokásait megőrizve, szabadon, bol-
dogan és békességben élhessen. Ehhez járul hozzá a maga 
eszközeivel ez a könyv.”

Berényi Mária a hazai kultúrtörténet ismert és 
igen szorgalmas kutatója, a Magyarországi Romá-
nok Kutatóintézete igazgatója, annak megalakulá-
sa, 1993 óta. Az intézet elsődleges célja összefogni a 
különböző tudományterületen dolgozókat. E lelkes 
kutatók nyelvészek, néprajztudósok, történészek 
(az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Gyulai Erkel 
Ferenc Múzeum, illetve a Békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeum munkatársai), valamint a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolai Kar Román Nyelv és Irodalom Tanszéke, az 
ELTE Román Filológiai Tanszéke és a gyulai Nicolae 
Bălcescu Román Gimnázium oktatói.

A Gyulán működő kutatóintézet programjában 
a magyarországi románok eredetének, letelepedé-
sének, az általuk lakott települések, falvak történe-
tének, kultúrtörténeti, néprajzi, szociológiai körül-
ményeinek kutatása, statisztikai adataik gyűjtése 
és tudományos feldolgozása szerepel. A szellemi 
és anyagi néprajz jelenlegi állapotának felmérése, a 
művészet és vallási élet támogatása szintén a prog-
ramjuk része. Hogy mindezek előtérbe kerülhettek 
már az is a célkitűzések időszerűségét bizonyítják.

A különböző kutatási területek eredményeit az 
intézet tagjai az éves szimpóziumon mutatják be, és 
konferenciakötetben látnak napvilágot. A nagyobb 
terjedelmű román és magyar nyelvű tanulmányokat 

az időszakosan megjelenő Annales kötetben teszik 
közzé. A kutatóintézet pályázatok révén több önálló 
kiadvánnyal is jelentkezett, melyek közül most csak 
a kultúrtörténeti témájúakat említenénk meg.

Elena Csobai 1996-ban jelentette meg a Magyar-
országi románok története című munkáját. A kötet a 
magyarországi román lakta települések demográfiai 
adatait feldolgozva, mindenki által könnyen érthető 
formában útmutatóul szolgál a románság múltjáról 
és jelenéről. Szerzője a közoktatásban résztvevő fia-
taloknak szánta.

Egy öttagú lelkes kutatócsoport (Csobai Lászlóné, 
Berényi Mária, Fretyánné Kozma Éva, Martyin Emília 
és Borbély Anna) önálló helytörténeti monográfiaso-
rozatot indított el. Eddig Kétegyháza (1993), Battonya 
(1995), Méhkerék (2000) került feldolgozásra. A szer-
zők nyomon követik az adott településen élő romá-
nok kultúrtörténetét, bemutatva a kulturális tevé-
kenységüket, zenei hagyományukat, életmódjukat, 
népszokásaikat a XVIII. századtól napjainkig. Érde-
kes megemlíteni a battonyai románok (román, szerb, 
magyar) háromnyelvűségét, melynek alapját a több-
százados együttélés alakította ki. E hármasság, de 
legfőképpen a román-szerb együttélés, az azonos 
görög-keleti (ortodox) vallásból és a sok vegyes há-
zasságokból adódóan rányomja bélyegét a szokások-
ra, a kulturális és zenei hagyományokra egyaránt. A 
Bătania, pagini istorico-culturale című kötet iskolatör-
téneti fejezetéből (37. old.) kuriózumként kiemelnék 
egy, talán csak az irodalomtörténészek által ismert 
eseményt: az 1922/23-as tanévben József Attila Ma-
kón járt gimnáziumba. Apja révén görög-keleti val-
lásúnak tartotta magát, s mivel Makón nem volt gö-
rög-keleti lelkész, Battonyára irányították a kötelező 
hittanvizsgára. A román görög-keleti vallású tanu-
lókat a polgári iskolákban Simion Cornea oktatta hit-
tanra, a leendő költő tehát nála vizsgázott. Tyirityán 
Katalin, a BARÁTSÁG folyóirat hasábjain 1996-ban 
megjelent recenziójában az alábbi elismerő szavak-
kal értékelte a munkát: „Évek hosszú során át jelentek 
meg ugyan cikkek, monográfiák, albumok Battonyáról, 
de az e településen élő románok történetéről, kultúrájáról 
nemigen írtak a helytörténeti munkák szerzői. Ez a könyv 
ezt az űrt kívánja betölteni.”

A hazai románság nyelvi és szellemi bázisa a ma-
gyarországi román görög-keleti és baptista egyház 
volt. Mindkettő pozitív szerepet játszott a román ki-
sebbség oktatásának megteremtésében és a kulturá-
lis élet irányításában. 1999 tavaszán Csobai Lászlóné 
és Martyin Emília Magyarországi román ortodox egy-
ház kincsei című könyvükkel örvendeztették meg ol-
vasóikat. E kétnyelvű kötet művelődés- és művészet-
történeti szempontból igen jelentős. Szerzői vázlatos 
történeti adatokkal mutatják be a magyarországi 
románok történetét, s ezzel egyidejűleg betekintést 
nyújtanak az ortodox egyház tárgyi kultúrájába is. 
Banner Zoltán a Múzeumi Hírlevél 20. évfolyamának 
7-8. számában 1999-ben a következőket írja: „Köny-
vük kétségtelenül hézagpótló adalék a magyarországi egy-
házművészet összképéhez. Kutató és feldolgozó tevékeny-
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ségük eredménye ugyanakkor a bőséges és jó minőségű 
képanyag révén – amelynek a költségvonzata hosszú ideig 
késleltette a megjelenést – nem csupán a szakma, hanem a 
már említett egyház- és művelődéstörténeti vonatkozások, 
különösségek folytán széleskörű olvasói rétegek érdeklődé-
sére is számot tarthat. Az ezredév, illetve az új évezred 
eleji évfordulók tükrében pedig annak a keresztény Ma-
gyarországnak a szellemi térképét gyarapítja (elsősorban 
a külföldiek számára), amelynek egyik szélén (Esztergom) 
a nyugati, a másik szélén pedig (Gyula) a keleti egyház 
múzeumi gyűjteménye tanúsítja európai beilleszkedésünk 
gyökereinek a mélységét.”

A magyarországi románok kultúrtörténetének 
témájában legtöbbet Berényi Mária publikált. Egyik 
legnagyobb érdeme, hogy összegyűjtötte a budapes-
ti levéltárak magyarországi románokra vonatkozó 
legfontosabb dokumentumait és eredeti formájuk-
ban tárta őket a széles olvasóközönség elé. Első ilyen 
könyve A mai magyarországi románok az erdélyi és a 
magyarországi sajtóban a XIX. században [Românii din 
Ungaria de azi în presa din Transilvania şi Ungaria 
în secolul al XIX-lea (1821-1918), Giula, 1991]. Amint 
beletekintünk, első pillantásra szembetűnik, milyen 
gazdag anyagot hagyott ránk az akkori – a valójában 
két kultúra határmezsgyéjén elhelyezkedő – román-
ság. Aktív résztvevői voltak a kulturális életnek, re-
agáltak az őket ért behatásokra. Érdekes megemlí-
teni, az 1897-ben, Nagyszebenben, a Foaia Poporului 
(A nép lapja) hasábjain megjelent Méhkerékről című 
cikket. E szerint: szomorú hírek érkeztek a Bihar 
megyei Méhkerékről, hogy az ottani Roxin nevű 
pap arra buzdítja a híveit, ne olvassák a Tribuna és 
a Foaia Poporului című lapokat. Ezt igencsak rossz 
néven vették a helyiek, ezért karácsonykor alig 20-30 
hívő vett részt a karácsonyi misén, vízkeresztkor pe-
dig 180 család nem engedte be a házszentelésre. Egy 
másik lap, a Plugarul român, (A román szántó-vető) 
szintén kuriózumnak számító adatokat gyűjtött ösz-
sze: „Hazánk fővárosában állandó lakással rendelkeznek 
az alábbi románok: 6 bíró, 7 jogász, 10 orvos, 6 tanár, 3 
képviselő, 4 mérnök, 60 minisztériumi funkcionárius, 55 
postai alkalmazott, 16 vasutas, 12 tiszt, 20 magánfunkci-
onárius, 10 nyugdíjas család, 50 kézműves család, 2 ren-
dőrkapitány, 5 nyomozó, 30 rendőr, 4 villamosvezető, 300 
egyetemi hallgató és kb. 2000 szakmunkás”. A dokumen-
tumokon keresztül teljes képet kapunk az akkori 
Magyarország román kisebbségének életmódjáról, a 
hazához fűződő érzelmeiről, társadalmi beilleszke-
déséről és sok-sok egyéb területről is információt ad.

Berényi ezt a kutatását folytatta és terjesztette ki 
a XIX. századi budapesti román kulturális életre, 
amely önálló kötetben jelent meg 2000-ben (Cultura 
românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula). 
Ebben nemcsak dokumentumokat gyűjtött egybe, 
hanem egyúttal értelmezte, magyarázta is azokat. 
Külön fejezetet szánt a román nyelvű könyvkiadás-
nak, a budapesti román felsőoktatásnak, a budapesti 
Petru Maior Egyesületnek, valamint a fővárosi ro-
mán sajtónak. Érdekes megemlíteni, hogy magyar-
országi román kutató először adott teljes képet a 

XIX. századi budapesti román kulturális életről, és 
még érdekesebb számunkra az, hogy részletesen 
bemutatja a budapesti macedorománok kolóniáját s 
politikai, kulturális, társadalmi jelentőségét. A ma-
cedorománok soraihoz tartozott Emanuil Gojdu is, 
aki gazdagságát nemes célokra használta. Létrehoz-
ta a Gojdu Alapítványt, ösztöndíjat biztosítva a min-
denkori Magyarország – elsősorban román nemze-
tiségű – fiataljainak, hogy egyetemi tanulmányokat 
folytathassanak. Ennek a jeles román származású 
személyiségnek bemutatására, életére, munkássá-
gára Berényi Mária egy teljes kötetet is szánt, amit 
2002-ben adtak ki (Viaáa éi activitatea lui Emanuil Goj-
du, 1802-1870). A mai magyarországi román kisebb-
ség számára szintén jelentős műve az a tanulmány-
gyűjteménye, amelyben bemutatja, és ezzel ismerté 
teszi a mai Magyarország területéről származó ne-
ves személyiségeket, például Gheorghe Pomuţot, aki 
az amerikai polgárháborúban kapitányi rangban 
szolgált, majd oroszországi nagykövetként szolgálta 
új hazáját. 

A néprajzi írásoknak két igen közkedvelt szakmai 
folyóirata van, ezekben kifejezetten folklorisztikai, 
etnológiai és néprajzi írások jelennek meg, immár 
több évtizede. (Din tradiţiile populare ale românilor din 
Ungaria, Izvorul).

A hazai románokat érintő történeti és kultúrtörté-
neti kutatásoknak teret adó első kiadvány csak 1993-
ban jelent meg, Lumina címmel. Elsősorban társadal-
mi, kulturális és tudományos írásokat adott közre, 
felölelve például a nemzeti öntudat és a nyelvállapot 
vizsgálatát is, valamint bemutatva számos művé-
szeti ágat, pl. a festészetet, építészetet, illetve azokat 
a tehetséges román származású fiatalokat, akik a 
magyar kultúra területén már sikereket értek el. A 
kiadvány első felelős szerkesztője Petrusán György 
volt, majd Csobai Lászlóné lett. Ez a folyóirat a Gyu-
lán 1894-ben tizenkét számmal megjelent, egyetlen 
évfolyamot megélt Lumina folytatása. Most évente 
jelenik meg, egy-két számmal. A szerzők – akik sok-
szor nyíltan és őszintén vetnek fel sokak szemében 
tabunak számító problémákat – nagy ismeretanyag-
ról tesznek tanúbizonyságot. Céljuk egy reális önér-
tékelés kialakítása.

A Szegeden élő román közösség 1997 eleje óta je-
lenteti meg a Convieţuirea – Együttélés című kétnyel-
vű folyóiratot. A kiadók régi meggyőződése, hogy 
a régióban koncentrálódó, mássági, illetve a másság 
iránti érdeklődő értelmiségi erőt egy folyóirat meg-
jelentetésével a hazai és nemzetközi olvasóközönség 
szolgálatába lehet állítani.

Tevékenységük a következő kiemelten fontos té-
mák köré csoportosul:

• a saját értékek, valamint a magyar-román törté-
neti, kultúrtörténeti összefüggések megismertetése 
révén elérhető önismeret-fejlesztés,

• a rendszeres állásfoglalásra, véleménycserére 
ösztönző szakmai és közéleti témájú írások, körkér-
dések, interjúk, felmérések stb. közlésével megvaló-
sítható értelmiség-formálás,



X

• az iskolai oktatás legújabb koncepcióinak, mód-
szereinek, tananyagainak megismertetésével a gya-
korlati oktató-nevelő munka segítése,

• politikai elemzésekkel véleménynyilvánítás ak-
tuálpolitikai eseményekről,

• a kisebbségi élet jelenségeinek megismertetése 
a többséggel,

• a romániai, magyarországi és nemzetközi élet 
„civil” életviszonyainak feltérképezése, támogatva 
ezzel számtalan tudományos projektet,

• az önismeret szempontjából kiemelkedően fon-
tos történeti, etnográfiai, szépirodalmi és egyéb mű-
vészetek rendszerben történő bemutatása,

• nemzetközi jelentőségű művészeti és tudomá-
nyos újdonságok: képző-, zene-, valamint színház-
művészeti, irodalmi bemutatók megismertetése az 
olvasókkal,

• új alkotások tolmácsolása (teret adnak a művé-
szeti írásoknak és szépirodalomnak),

• a nyelvtanulás, illetve nyelvtanítás szempontjá-
ból fontos információk közlése.

Írásaik – úgy a hazai, mint a nemzetközi (első-
sorban romániai) sajtóban – igen kedvező elbírálást 
kaptak. Ez a tudományos közéletben kivívott hely 
a lap filozófiájával és profiljával magyarázható, mi-
vel releváns és körülhatárolható szakmai területe-
ket ölel fel, a magyar-román együttélés kulturális, 
közéleti, politikai, történelmi vonatkozásainak fel-
vázolásával, valamint a kisebbségi lét – beleértve 
a magyarországi románság kulturális identitásával 
kapcsolatos köz-, és felsőoktatási, művészeti, törté-
neti, etnográfiai, vallási kérdések – és Románia tör-
ténelmének bemutatásával. A szerkesztők nagy gon-
dot fordítanak arra, hogy a közölt írások segítsék a 
kisebbségi identitás megőrzését.

A jól szervezett terjesztésnek köszönhetően szinte 
valamennyi földrész románul és magyarul olvasó 
érdeklődője számára tájékoztatást nyújt a hazai ro-

mán kisebbséggel kapcsolatos kutatásokról. A szer-
kesztőség tagjai nagy hangsúlyt fektetnek a két kul-
túra közötti közvetítői szerepre, a román kutatások 
továbbítására a többségi társadalom felé.

E folyóirat nyújtja a legsokoldalúbb és leggaz-
dagabb anyagot a hazai román oktatás-fejlesztési 
programok megvalósításához. Rendszeresen közöl 
tantervi, tantárgy-pedagógiai, népismereti írásokat, 
amelyek közvetlenül hasznosíthatók a napi okta-
tó-nevelő munkában.

Összefoglalásként elmondható, hogy a történeti 
és kultúrtörténeti kutatások igen rövid idő alatt szá-
mos fontos eredményre vezettek. Képzett kutatók-
kal, színvonalas publikációkkal büszkélkedhetünk. 
A kutatások fókuszában nem pusztán a megelőző 
korok állnak, hanem a nemzeti identitás megőrzése 
és egyéb szempontból hozzánk közel álló időszerű 
kérdések is helyet kapnak (pl. a román oktatásügy 
fejlesztése, korszerűsítése, az egyház, mint közös-
ség-, hagyomány- és nyelvmegtartó tényező, a tár-
sadalmi szervezetek szerepe a kulturális és politikai 
életben, illetve az asszimilációt kíméletlenül előse-
gítő tényezők).

Mindennek kitűnő színteréül szolgálnak úgy a 
periodikák, mint az intézet által közreadott köny-
vek, kiadványok, melyek közül mindegyik felvállal-
ja a magyarországi román értelmiség első számú fel-
adatát: az asszimiláció lassítását vagy megállítását.

A munkába bekapcsolódtak magyarországi ma-
gyar kutatók, mint például Szász Zoltán és Miskol-
czy Ambrus történész (utóbbi a budapesti román 
tanszék vezetője), de neves román tudósok is (pl. 
Cornelia Bodea, a Román Akadémia tagja és Nicolae 
Bocşan, a kolozsvári Babeş-Bólyai Egyetem rektora). 

A magyarországi román kiadványokban már ro-
mán, magyar, illetve angol nyelven napvilágot látott 
írások szerves részeivé váltak a nemzetközi tudo-
mányos életnek is.


