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Argument. Motivații.
Precizări metodologice

Efectuarea unui bilanț retrospectiv al cercetărilor de
istorie realizate de elita comunității româneşti din Ungaria se
impune ca o necesitate cu atât mai mult cu cât au trecut, iată,
două decenii de la schimbările profunde petrecute în spatele
fostei Cortine de Fier. Am considerat necesar acest demers din
dorința de a investiga şi a inventaria principalele realizări ale
acestui domeniu şi a avea o imagine de ansamblu asupra
scrisului istoric, atâta cât a fost el, al românilor din Ungaria
începând cu sfârşitul secolului al XIX‐lea (prima lucrare scrisă
în limba română în arealul Ungariei de astăzi) până în prezent.
Aceasta cu atât mai mult cu cât cercetarea istorică românească
din Ungaria a fost ruptă brutal de evoluția generală a
istoriografiei româneşti, fiind supusă altor canoane decât cele
din interiorul României.
Înainte de 1918 problematica blocului românesc din
Transilvania şi Ungaria era cu mici diferențe aceeaşi. După
trasarea graniței în urma Tratatului de la Trianon destinele
comunității, de o parte şi alta a frontierei, s‐au modificat, iar
pentru minoritatea română rămasă dincolo de granița vestică a
României a urmat un declin accentuat din toate punctele de
vedere. În volumul de față am analizat în primul rând scrisul
istoric al românilor din Ungaria aşa cum se prezintă acesta
după anul 1920. Cu toate acestea am investigat punctual şi
lucrări, direcții şi tendințe existente în cercetarea istorică
românească din Ungaria, precum şi autori care au activat
9
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începând cu sfârşitul secolului al XIX‐lea dar care şi‐au
continuat activitatea în Ungaria şi în perioada interbelică.
Demersul nostru interesează ce s‐a întâmplat cu românii
rămaşi în imediata vecinătate vestică a frontierei româno‐
ungare după 1918, întrucât până în acel moment destinul
comunității româneşti din Transilvania a fost unul comun, fără
diferențe majore, iar traseul cultural al acestora s‐a încadrat în
aceeaşi parametri.
Interesante sunt opiniile unor oameni de cultură români din
Ungaria de astăzi față de momentul înstrăinării propriei
comunități după 1918‐1920. Gheorghe Petruşan, Emilia Martin şi
Mihai Cozma văd în acest moment “o decizie care a afectat grav
comunitatea românească din Ungaria din punct de vedere național,
însemnând o gravă lovitură. Dificultățile de azi ale românilor din
Ungaria se explică prin acest amar eveniment de cotitură care i‐a izolat de
comunitatea națională română aproape de 3 milioane la număr a
Ardealului, sortindu‐i să devină un colectiv de proporții minime şi lipsit
de intelectualitate”1. Elena Csobai constată la rândul său că după
Trianon populația românească şi‐a pierdut orice sprijin moral
“minoritatea scufundându‐se într‐o izolare îndelungată în raport cu
românii din satele Crişanei. Prin urmare, localitățile românilor din
Ungaria au devenit tot mai izolate, tot mai singulare şi mai închise”2. În
orice caz, aproape toți liderii spirituali ai comunității româneşti din
Ungaria văd în Trianon un moment decisiv pentru evoluția lor în
sensul intrării într‐o perioadă mai puțin fastă.
Alt argument în favoarea realizării acestui studiu a fost
acela că, având între preocupările mele cercetările de istoria
istoriografiei transilvănene3 dar şi a celei general româneşti4, am
Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, Românii din Ungaria,
Editura Press Publica, Budapesta, 2000, p. 3
2 Elena Csobai, Instituțiile purtătoare a identității românilor din Ungaria în perioada
dintre cele două războaie mondiale, în Lumina, ’90‐93, Giula, 1993, p. 10
3 Gabriel Moisa, Istoria Transilvaniei în istoriografia românească 1965‐1989,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj‐Napoca, 2003
1
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intrat în contact de‐a lungul anilor cu studiile unor specialişti
români din Ungaria care mi‐au stârnit curiozitatea, studii care
mă interesau în mod direct făcând referire nu doar la părțile
vestice ale României dar şi la Transilvania. În consecință, m‐am
decis să investighez istoriografia românilor din Ungaria pentru
a vedea care sunt preocupările acesteia, direcțiile şi temele de
cercetare, instituțiile producătoare de istorie, revuistica de
specialitate ş.a.m.d.
Am constatat că în ultimii ani literatura, presa şi şcoala
românilor din Ungaria au făcut obiectul unor preocupări de
ansamblu venite din partea unor cercetători din România, nu
însă şi istoriografia acestora. Astfel, profesorul Cornel Munteanu
de la Facultatea de Litere a Universității de Nord din Baia Mare a
realizat două sinteze remarcabile, una referitoare la presa
românilor din Ungaria după 19515, iar cealaltă la literatura
acestora în intervalul de după 1950 până în prezent6. Ambele
sunt, aşa cum afirmă autorul, rezultatul unor ani buni de
documentare la Budapesta, Giula şi Seghedin în perioada în care
a fost lector de limba şi literatura română al Universității ELTE
din Budapesta (1994‐1999, 2001‐2005), fiind primele întreprinderi
de acest gen. Altă lucrare care încearcă de astă dată o privire de
ansamblu asupra şcolilor românilor din Ungaria i se datorează
cercetătorului orădean Radu Românaşu, autor al volumului
Considerații despre învățământul şi şcoala românească din Ungaria
(1920‐2008)7. De mai mică întindere şi complexitate decât
contribuțiile profesorului Cornel Munteanu, lucrarea aceasta este
cât se poate de binevenită în peisajul istoriografic românesc,
Idem, Direcții şi tendințe în istoriografia românească 1989‐2006, Editura
Universității din Oradea, Oradea, 2007
5 Cornel Munteanu, Românii din Ungaria. I. Presa, Editura Noi, Jula 2006
6 Idem, Literatura românilor din Ungaria, II, Casa Cărții de Ştiință, Cluj‐
Napoca, 2009
7 Radu Românaşu, Considerații despre învățământul şi şcoala românească din
Ungaria (1920‐2008), Editura Universității din Oradea, Oradea, 2009
4
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oferind cititorului o serie de repere ale evoluției şcoli româneşti
din Ungaria de‐a lungul secolului al XX‐lea.
Sub aspect metodologic am investigat lucrările referitoare
la istoria românilor din Ungaria scrise de către românii din țara
vecină tocmai pentru a surprinde modul în care elita minoritară
română şi‐a cercetat propriul trecut. Pentru aceasta am recurs la
cele mai importante publicații ştiințifice ale comunității:
Simpozion, Conviețuirea, Lumina, Izvorul, Annales, Europa şi la
volumele de autor editate de către români din Ungaria. Nu am
făcut referiri la ziarul comunității, fie că s‐a numit Libertatea
noastră, Foaia noastră, Noi. Românii din Ungaria sau Foaia
românească, întrucât acesta nu se înscrie în şirul publicațiilor
ştiințifice, nici măcar cu caracter cultural general, fiind practic
organul de informare a comunității româneşti din Ungaria.
Scurtele materiale pe teme istorice publicate acolo au mai
degrabă menirea de a pune în temă pe cititor cu anumite
aspecte ale istoriei românilor din Ungaria, neîncadrându‐se în
categoria cercetărilor ştiințifice propriu‐zise fiind lipsite de
aparat critic, bibliografie etc. Practic, acestea au un caracter mai
degrabă publicistic pentru uzul comunității româneşti.
În egală măsură am urmărit principalele instituții în jurul
cărora s‐a coagulat o producție istoriografică românească:
Catedra de Filologie Românã a Universitãții ELTE din
Budapesta, Catedra de limba şi literatura română a Institutului
Pedagogic “Juhász Gyula” din Seghedin şi mai ales Institutul
de Cercetări al Românilor din Ungaria, condus încă de la
înființare sa, în 1993, de Maria Berény, incontestabil cel mai
valoroas cercetător a trecutului românilor din Ungaria.
De asemenea, am mai urmărit activitatea de cercetare
coagulată în jurul Emiliei Martin, din cadrul Muzeului “Erkel
Ferenc“ din Giula, şi a Elenei Csobai, muzeograf la Muzeul
“Munkácsy Mihály” din Bichişciaba, de numele cărora se leagă
importante realizări culturale în sens larg destinate comunității
din care fac parte.
12
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În fine, în ultima parte am abordat tematic câteva din
direcțiile de cercetare, temele şi accentele specifice istoriografiei
românilor din Ungaria, aşa cum reies ele din publicațiile
ştiințifice şi volumele publicate până în prezent.
Precizez că nu am avut în vedere contribuțiile din sfera
etnografiei, etnologiei, lingvisticii, folclorului sau artei
românilor din Ungaria, ci strict contribuțiile racordabile
scrisului istoric.
Este momentul să aduc mulțumiri speciale doamnelor
Maria Berényi şi Eva Iova pentru sprijinul substanțial oferit pe
întreaga perioadă a documentării pentru această carte. Doamna
Maria Berényi mi‐a oferit lămuriri importante asupra multor
aspecte tratate în volum, absolut necesare, care m‐au introdus
mai bine în atmosfera intelectuală a elitei româneşti din
Ungaria. La rândul său, doamna Eva Iova, în ciuda
programului extrem de încărcat, şi‐a făcut timp întotdeauna
pentru a avea discuții constructive legate de conținut şi logistica
editării.

13

I.
Scurt istoric al românilor din Ungaria
(pe baza istoriografiei românilor din Ungaria)

Românii din Ungaria beneficiază astăzi de lucrări de
sinteză care abordează istoricul acestei comunități până în
prezent. Autori români din Ungaria şi deopotrivă din România
au realizat o serie de cercetări care au în vedere tocmai
traiectoria comunității în spațiul actualului stat Ungaria. Din
prima categorie fac parte contribuțiile lui Gheorghe Petruşan,
Emilia Martin şi Mihai Cozma autorii cărții Românii din
Ungaria8, cartea Elenei Csobai intitulată Istoricul românilor din
Ungaria de azi9, cea a lui Teodor Misaroş, Din istoria comunităților
bisericeşti ortodoxe române din R.P.Ungară10 sau Românii din
Ungaria, lucrare al cărei editor responsabil este Ioan Ciotea,
fiind redactată de Editura de Carte şi Presă “NOI” din Giula,
sub egida Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria.
Prima lucrare este ceva mai amplă şi abordează aspecte
diverse privitoare la românii din Ungaria, de la istoria
comunității la cultura populară, tradiții, învățământ, cultură şi
organizarea politică a românilor după 1990. Cea de‐a doua este
mai degrabă o prezentare succintă pentru cititorii care doresc să
cunoască aspectele legate de „venirea şi stabilirea” românilor în
această zonă, în timp ce lucrarea lui Teodor Misaroş face
Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit.
Elenei Csobai, Istoricul românilor din Ungaria de azi, Rotapress Nyomda,
Giula, 1996
10 Teodor Misaroş, Din istoria comunităților bisericeşti ortodoxe române din
R.P.Ungară, Budapesta, 1990
8
9
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referire aproape exclusivă la comunitățile româneşti ortodoxe
din Ungaria, lăsând deoparte pe cele greco‐catolice. Lor li se
adaugă alte cercetări parțiale care fac referire la trecutul
minorității româneşti din Ungaria, de la monografii săteşti până
la chestiuni complexe legate de identitatea națională.
Volume de tip sinteză consacrate românilor din Ungaria
au apărut şi în România. Ele aparțin în primul rând unor autori
din centrele universitare sau oraşele din partea de vest a
României, dar nu numai. Între acestea amintim mai recent
contribuțiile lui Radu Păiuşan şi Ionel Cionchin, O istorie a
românilor din Ungaria11, Petre Bărbulescu, Drama minorităților
naționale din Ungaria12 şi Eugen Glück13. Un loc aparte îl ocupă
lucrarea The Romanians in Hungary. Dynamics of an ethnic
Genocide, care atrage imperios atenția asupra pericolului
deznaționalizării comunității româneşti din Ungaria14. Există şi
contribuții mai vechi, din perioada interbelică, precum cele
semnate de Ioan Georgescu15, Vasile Stoica16 şi George
Bacaloglu17. În cartea sa Românii din Ungaria, scrisă în 1927, Ioan
Georgescu aminteşte despre rămânerea în Ungaria după
trasarea granițelor a nu mai puțin de 250.000 de români şi deşi,
spunea acesta, o parte importantă a acestora nu mai vorbesc
limba română, mai păstrează o puternică conştiință națională.
Radu Păiuşan, Ionel Cionchin, O istorie a românilor din Ungaria, Editura
Eurostampa, Timişoara, 2003
12 Petre Bărbulescu, Drama minorităților naționale din Ungaria, Editura
Globus, Bucureşti, 1991
13 Eugen Glück, Contribuții la istoria comunităților româneşti din Ungaria, în
Revista istorică, 1994, nr. 5‐6, p. 479‐485
14 ***, The Romanians in Hungary. Dynamics of an Ethnic Genocide, Globus
Publishers, Bucharest, 1992
15 Ioan Georgescu, Românii din Ungaria, Oradea, 1927
16 Vasile Stoica, Românii din Ungaria, în Graiul românesc, Bucureşti, 1928,
octombrie, p. 173‐176
17 George Bacaloglu, Propaganda în străinătate, în Cele Trei Crişuri, Oradea,
1927, nr. 3‐4, p. 65
11

16

Istoriografia românilor din Ungaria 1920‐2010. Între deziderat şi realitate

Ioan Georgescu aprecia că numărul vorbitorilor de limbă
română din Ungaria era la 1920 de circa 50.000. La Vasile Stoica
cei 50.000 erau toți românii din Ungaria.
Aproape toate lucrările autorilor români din țara vecină
oferă aceleaşi informații legate istoria comunității româneşti din
Ungaria. Discuțiile şi disputele legate mai ales de începuturile
românilor din Ungaria de azi vor fi tratate într‐un subcapitol
tematic special şi de aceea aici vom face doar o punctare a
evoluției istorice a acestei comunități.
După Tratatul de la Trianon românii au fost prezenți, în
unele încă mai sunt, în următoarele localități: Aletea, Apateu,
Bătania, Bedeu, Bichiş, Bichişciaba, Budapesta, Darvaş, Cenadul
unguresc, Ciorvaş, Crâstor, Chitichaz, Giula, Jaca, Leta Mare,
Leucuşhaz, Micherechi, Otlaca‐Pustă, Peterd, Pocei, Săcal,
Seghedin şi Peterd18. Înainte de această dată între aceste
comunități şi marea masă a românilor din Transilvania existau
legături naturale, fireşti dar după 1920 ei au rămas izolați de
blocul românesc, având un destin nu întotdeauna favorabil.
Românii din Ungaria sunt, aşa cum susțin cei mai mulți
dintre autori, „băştinaşi pe aceste locuri”19. Izvoarele istorice şi
descoperirile
arheologice
pomenesc
despre
prezența
elementelor daco‐romane, romanice şi mai apoi româneşti în
zona Crişurilor încă dinainte de venirea ungurilor în Câmpia
Panonică20. Primele documente clare care vorbesc despre
prezența românilor în zona Crişurilor şi estul Ungariei de astăzi
datează din secolul al XIII‐lea şi pomenesc despre un cnezat‐
țară al „fiilor lui Bela (Bâlea) cneazul” semnalat de o scrisoare a
Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p.4
***, Românii din Ungaria, Editura de Carte şi Presă “NOI”, Giula, 2003, p.
1; Teodor Misaroş, Din istoria comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Giula, 2002, p. 13‐14; Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai
Cozma, op. cit., p.3, etc.
20 C.C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi
timpuri până astăzi, Editura Albatros, Bucureşti, 1975, p. 155
18
19
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papei Inocențiu III către episcopul de Calocea. Tot în scrisoare
se pomenea despre o organizație bisericească în interiorul
acestei formațiuni asupra căreia se făceau presiuni de a fi adusă
la catolicism. Unii autori, Ştefan Pascu, Radu Popa, Şerban
Papacostea, fixează spațial această structură în zona Bihorului,
iar sub aspect etnic religia ortodoxă a acestei ierarhii religioase
duce clar spre originea română a „fiilor lui Bela cneazul”21.
Ulterior, informațiile documentare sunt din ce în ce mai
numeroase şi atestă indubitabil prezența românilor în zonă de‐a
lungul evului mediu până în prezent.
Pe actualul teritoriu al Ungariei cel mai numeros grup
etnic românesc se găsea pe câmpia situată în vestul Tisei şi la
nord de Mureş, fiind documentat cu precizie încă din epoca
arpadiană. La Giula a fost descoperit chiar şi un monument
datând din epoca respectivă, este vorba despre vestigiile unei
biserici de rit bizantin din 129522. Este evident că cei care au
ridicat această biserică nu puteau fi decât români. În secolul al
XIV – lea şi la începutul celui următor conscripția domeniului
Giulei (1525) pomeneşte mai multe familii româneşti23, iar cu
prilejul asedierii cetății Giula de către otomani la 1566 la
apărarea ei au participat şi localnici români24. Românii sunt
semnalați şi la mijlocul secolului al XVII‐lea în zona Giulei chiar
Ştefan Pascu, Contribuțiuni documentare la istoria românilor în sec. XIII şi
XIV, Sibiu, 1944, p. 8‐9; Radu Popa, Zur kirchlichen Organization der
Rumänien in Nordsiebenbürgen im Lichte der patriarchalischen Privilegiums von
1391, în Ostkirchlische Studien, 24, 1975, 4, p. 317; Şerban Papacostea,
Românii în secolul al XIII‐lea între cruciată şi Imperiul Mongol, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 59‐60
22 Eugen Glück, Contribuții la istoria comunităților româneşti din Ungaria, în
Revista istorică, 1994, nr. 5‐6, p. 479; Teodor Misaroş, Din istora comunităților
bisericeşti ortodoxe române din R.P.Ungară, Budapesta, 1990, p. 122
23 Eugen Glück, Contribuții la istoria comunităților româneşti din Ungaria, în
Revista istorică, 1994, nr. 5‐6, p. 479
24 Eugen Arădeanul, Giula în atenția Europei, în Calendarul românesc, 1992, p.
132‐134
21
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de către călătorul turc Evlia Celebi care la 1666 consemna faptul
că aici toți iobagii sunt unguri şi români25, în timp ce la 1651 un
ierarh ortodox pe nume Sofronie se intitula „mitropolitul
cetăților Lipova şi Giula”26.
Potrivit lui Teodor Misaroş, începând cu secolul al XV‐lea,
numărul românilor din Ungaria de azi a crescut considerabil prin
colonizarea unui număr important de elemente aparținând
acestei etnii în zona Crişului Alb, unde s‐au stabilit în mod
definitiv27. Această realitate este acceptată şi de o parte a
istoriografiei maghiare, cea care acceptă o realitate istorică de
domeniul evidenței documentare. Astfel, istoricul maghiar
Hunfalvi Pál susține că încă la 1404, satele Vitha, Keresztúr,
Csernetfalva şi Zvalt‐puszta au fost dăruite de regele Sigismund
lui Bolya şi fiilor lui, populând aceste părți părăsite cu români,
care s‐au stabilit pe aceste meleaguri schimbând inclusiv numele
unor localități, precum Keresztúr în Crîstor28. Informații
referitoare la românii din estul Ungariei se mai găsesc până la
căderea Ungariei sub turci. Astfel, aflăm că la 1520 iobagii
români din Bichiş sunt scutiți de anumite prestări feudale.
Perioada stăpânirii otomane nu a fost una foarte propice
pentru comunitățile româneşti din Ungaria de azi.
Permanentele războaie şi pustiiri de sate au făcut ca populația,
atât cea română cât şi cea maghiară, să‐şi părăsească aşezările.
Situația va reveni la normal după cucerirea Ungariei de către
Habsburgi în a doua jumătate a secolului al XVII‐lea.

Kristó Gyula, Olvasókönyv Békés megye történetéhez I. A honfoglalástól
1715‐ig (Lecturi privind istoria județului Békés I. De la Descălecare până la
1715), Békéscsaba, 1967, p. 66
26 Eugen Arădeanul, Lucian Emandi, Teodor Bodogae, Mănăstirea Hodoş‐
Bodrog, Arad, 1980, p. 48
27 Teodor Misaroş, Din istoria comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Ediția a II‐a revizuită, Budapesta, 2002, p.18
28 Hunfalvi Pál, Az oláhok története (Istoria valahilor), Budapest, 1894, vol. II,
p. 57‐58
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După alungarea turcilor din centrul Europei, pe
teritoriul Ungariei de azi este semnalată în continuare o
populație românească considerabilă, mai ales începând cu
sfîrşitul secolului al XVII‐lea. După o perioadă în care
depopularea zonei a fost intensă, cauzată mai ales de cucerirea
otomană care a adus cu sine nesfârşite războaie, îndepărtarea
acestei stăpâniri a generat repopularea masivă a estului
Ungariei de azi, inclusiv cu populație de origine etnică
română, absolut necesară muncii câmpului29. În consecință,
începând cu sfârşitul secolului al XVII‐lea şi pe parcursul
secolului al XVIII‐lea în aceste regiuni s‐a produs o repopulare
semnificativă. Acest lucru s‐a făcut prin migrație internă, ca
urmare a revenirii populației care înainte locuise acolo, prin
colonizare organizată de către proprietarii de pământ şi prin
inițiativa curții imperiale vieneze30. Specialiştii deosebesc două
tipuri de deplasări de populație: migrația spontană şi colonizarea
organizată. Prima e mai greu de urmărit, pe cînd a doua este
documentată mai bine31.
Potrivit cercetătoarei Elena Csobai, care în ultimele două
decenii a analizat mai îndeaproape chestiunea, în ceea ce
priveşte aşezarea românilor după alungarea otomanilor din
acest spațiu există două etape principale. Prima etapă începe la
sfârşitul secolului al XVII‐lea şi durează un secol. Cei mai
timpurii colonişti s‐au aşezat la Giula şi Bedeu şi erau de religie
ortodoxă32. Prima comunitate bisericească ortodoxă s‐a
constituit la Giula (1695)33, urmată de cele din Chitichaz

Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 5
Elena Csobai, Instituțiile purtătoare a identității românilor din Ungaria în
perioada dintre cele două războaie mondiale, în Lumina, ’90‐93, Giula, 1993, p. 7
31 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 8
32 Elena Csobai, Instituțiile purtătoare a identității românilor din Ungaria în
perioada dintre cele două războaie mondiale, în Lumina, ’90‐93, Giula, 1993, p. 7
33 Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Ediția a II‐a revizuită, Budapesta, 2002, p.143
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(1710)34, Jaca (1720)35 şi Micherechi (1759)36. Cea de‐a doua etapă
a început la sfârşitul secolului al XIX‐lea şi s‐a întins până în
preajma celui de‐al doilea război mondial. Perioada s‐a
caracterizat prin înființarea de noi sate româneşti prin „roirea”
unei părți a locuitorilor români în spații învecinate şi
constituirea de aşezări noi. Chiar în perioada interbelică sunt
semnalate două exemple în acest sens. Este vorba despre Otlaca
Pustă, lângă Bichişciaba, şi Cserekert, în vecinătatea oraşului
Leta Mare37. După cel de‐al doilea război mondial comunitatea
românească din Ungaria nu a mai cunoscut aceste fenomene.
Începând cu secolul națiunilor, ungurii din Imperiul
habsburgic au realizat că sunt minoritari în propriul lor areal.
Pentru prima dată acest lucru a fost extrem de vizibil în
contextul luptei de independență a ungurilor față de Austria în
1848‐1849. În perioada dualismului austro‐ungar fenomenul de
maghiarizare a comunităților etnice nemaghiare a fost de‐a
dreptul instituționalizat. Administrația de stat s‐a implicat
direct în acest proces prin intermediul Ministerului de Interne
care elibera actele de stare civilă38. Potrivit lui Alexandru Ghişa,
un bun cunoscător al realităților româneşti din Ungaria,
caracteristică pentru modalitatea de gândire a guvernelor
maghiare din perioada dualismului în privința maghiarizării
nemaghiarilor este lucrarea lui Simon Telkes, apărută în 1898,
Hogy Magyarositsuk a Vezeték Neveket? (Cum să ne maghiarizăm
numele de familie?). În concepția acestui autor, care avea şi

Ibidem, p. 110
Ibidem, p. 172‐173
36 Ibidem, p. 182‐183
37 Elena Csobai, Instituțiile purtătoare a identității românilor din Ungaria în
perioada dintre cele două războaie mondiale, în Lumina, ’90‐93, Giula, 1993, p. 7
38 Alexandru Ghişa, Maghiarii din România – Românii din Ungaria în secolul
XX. O analiză comparativă, în vol. Partide politice şi minorități naționale din
România în secolul XX, (Coordonatori Sorin Radu, Vasile Ciobanu),
Editura Techno Media, Sibiu, 2009, p. 70
34
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funcția de preşedinte al Societății Centrale de Maghiarizare a
Numelui, numai cei care îşi maghiarizau numele puteau fi
primiți în societatea maghiară39. Politica de maghiarizare a
românilor din Ungaria a fost unul din obiectivele fundamentale
ale politicii interne a guvernelor de la Budapesta. Era cel mai
numeros grup etnic din Ungaria. Această politică s‐a
intensificat la începutul secolului al XX‐lea. În 1907, Ministerul
de Interne de la Budapesta a comandat o lucrare intitulată
Românii din Ungaria, autor Antal Huszár, unde erau trasate
principalele obiective care priveau maghiarizarea românilor:
Legea lui Apponyi, maghiarizarea grădinițelor de copii prin
legea din 1912, maghiarizarea şcolilor normale confesionale,
înființarea Episcopiei greco‐catolice de Hajdudorog, impunerea
lui Vasile Mangra ca Mitropolit al românilor ortodocşi din
Transilvania, colonizarea Transilvaniei cu maghiari şi
strămutarea românilor ardeleni în regiuni maghiare40. Toate au
fost puse în aplicare înainte de 1918.
După 1918 lucrurile au luat o întorsătură total nefericită
pentru românii rămaşi în Ungaria. Numeroşi preoți şi învățători
din comunele româneşti au plecat în România. În fapt şcolile nu
prea funcționau, iar cele confesionale au fost suprimate. În lipsa
învățătorilor români în aceste şcoli au predat dascăli unguri.
Evident că limba de predare a devenit cea maghiară41. S‐a intrat
într‐o perioadă istorică în care declararea identității româneşti
în Ungaria se făcea sub imperiul fricii.
Această situație s‐a menținut până după cel de‐al doilea
război mondial când s‐a intrat într‐o nouă zodie. Ambele state,
România şi Ungaria rămâneau în spatele Cortinei de Fier. În
contextul în care acestea deveneau țări „surori” sub imperiul
ideologiei comuniste, Ungaria a încercat să salveze aparențele şi
Ibidem
Ibidem
41 Maria Berényi, Şcolile poporale române din Ungaria, în Simpozion, III, Giula,
1994, p. 32
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din punctul de vedere al respectării drepturilor comunității
etnice româneşti. A existat chiar o îmbunătățire a situației
românilor din Ungaria. S‐a revenit la crearea de şcoli româneşti,
înființându‐se în 1948 inclusiv o structură culturală a
comunității intitulată Uniunea Culturală a Românilor din
Ungaria42. Aceasta a funcționat până în 1956 când statul
maghiar şi‐a retras sprijinul oferit minorităților43. A fost o
perioadă propice inclusiv pentru consolidarea unei elite
româneşti. Atunci au luat ființă Catedra de limba şi literatura
română a Institutului Pedagogic “Juhász Gyula” din Seghedin
(1955), Gimnaziul şi şcoala Generală de Stat cu Predare în
Limba Română (1946) precum şi Şcoala Pedagogică pentru
Învățători cu Predare în Limba Română (1956)44.
Într‐un studiu bine documentat în acest sens Alexandru
Ghişa consideră că politica relaxantă a autorităților de la
Budapesta în direcția minorităților naționale din Ungaria s‐a
încheiat la începutul anilor ’60 ai secolului trecut, când în istoria
Ungariei au avut loc repoziționări importante în multe
direcții45. Atunci, prin circulara nr. 44167/1960 emisă de
Ministerul Educației din Ungaria toate şcolile cu învățământ
național minoritar au fost obligate să renunțe la predarea în
propria limbă şi să introducă predarea în limba maghiară,
începând cu anul şcolar 1960‐196146. Rezultatul imediat a fost
acela că în toate şcolile cu predare în limba română aceasta era
transmisă copiilor ca limbă străină, asemeni limbilor rusă,
franceză, engleză, germană etc. Se revenea la un sistem şcolar

Alexandru Ghişa, op. cit., p. 76
Gheorghe Petruşan, Pe scurt despre românii din Ungaria, în Romanian
Journal of International Affairs, Bucureşti, vol. X, p. 283
44 Veronica Garami, Şcoala Pedagogică pentru Învățători cu Predare în Limba
Română (1953‐1958), în Lumina’99, Giula, 1999, p. 24
45 Gergely András, Istoria Ungariei, Asociația Culturală Haáz Rezső,
Odorheiu Secuiesc, 1993, p. 132‐134
46 Alexandru Ghişa, op. cit., p. 77
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similar cu cel instituit de guvernul Gyula Gömbös47 la mijlocul
anilor ’30 ai secolului trecut când, cu excepția germanilor,
celelalte minorități erau mult îngrădite în accesul la învățământ
în limbă proprie48. Începând din anul şcolar 1960‐1961 până şi la
Micherechi, unde anual învățau 300‐320 copii în limba română,
s‐a ajuns în situația ca majoritatea materiilor să fie predate în
limba maghiară49. Situația nu s‐a schimbat nici astăzi.
Cu toate acestea, cei câțiva ani în care s‐a învățat în limba
română şi faptul că după aceea a existat posibilitatea învățării
limbii române, fie şi numai ca limbă străină, a facilitat apariția
unei elite româneşti, este adevărat că destul de reduse.
Despre o elită românească acționând ca un grup compact
în slujba comunității se poate vorbi la începutul anilor ’60 ai
secolului XX. Membrii acestei elite s‐au format în cadrul Catedrei
de limba română de la ELTE Budapesta şi, la rândul lor, au
contribuit la formarea altora, la Catedra de limba română din
Institutul Superior de la Seghedin. Această primă generație, din
care au făcut parte: Gheorghe Petruşan, Mihai Cozma, Lucia
Borza, Gheorghe Santău, Ecaterina Tiritean, Samuel Domokos,
Ilie Ivănuş s‐a constituit într‐un catalizator pentru românii din
Ungaria contribuind esențial la perpetuarea culturii şi valorilor
tradiționale ale acestora50. Potrivit lui Cornel Munteanu, bun
cunoscător al realităților culturale româneşti din Ungaria: „Ideea
de a da unitate de acțiune şi impuls acțiunilor de îmbogățire si păstrare
Prim ministru al Ungariei între 1932‐1936. A orientat decisiv Ungaria
spre alianța cu Germania nazistă şi Italia fascistă, iar Ungaria a afişat o
politică revizionistă tot mai accentuată. În plan intern a luat măsuri în
direcția îngrădirii drepturilor minorităților naționale.
48 Gheorghe Petruşan, Şcoli ale naționalităților în Ungaria, în Simpozion, III,
Giula, 1994, p. 18
49 ***, Micherechi. Pagini istorico‐culturale, Giula, 2000, p. 76 (editor
responsabil Maria Berényi)
50 Cornel Munteanu, Comunitatea românească din Ungaria. Oameni şi fapte:
Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, în Clipa, nr. 586, 6 februarie
2003, http://www.clipa.com/index586.html accesat la 8 decembrie 2009
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a identitații românilor din Ungaria, într‐o vreme când politicul deturna
naționalul printr‐o accentuată linie de asimilare, a făcut ca mai
vârstnicii intelectuali să‐i caute pe mai tinerii entuziaşti, într‐un efort
comun si programat de a‐şi organiza în interiorul comunității un forum
al intelectualilor români. S‐a pornit astfel, dupa anii ʹ75, initiativa de
cautare si susținere a programelor care să ducă la definirea identității
comunitare. Şcoala în limba maternă (programe, manuale, carti ),
biserica româneasca (reactivarea episcopiei ortodoxe a românilor din
Ungaria), tradiții ( culegerea şi păstrarea creațiilor şi producțiilor
folclorice din zonele locuite de români), istorie ( cercetarea si arhivarea
documentelor care vizeaza românii din Ungaria si zonele locuite de
acestia), mass‐media în limba maternă (emisiuni radio‐tv în română,
presa scrisă în româna), forme de reprezentare politică si culturala a
comunității românesti (Uniunea Democratica a Românilor din
Ungaria, Uniunea Culturala a Românilor din Ungaria), iată câteva din
imperativele anilor 60ʹ‐ʹ80 care au captat atenția intelectualității
româneşti de aici. Afirmăm de pe acum ca aproape aceiaşi intelectuali au
avut de făcut față la toate imperativele vremii, de la învățământ la
scrisul beletristic, de la implicare politică la cercetare stiințifică, de la
cartea didactică la cea istorică sau de opinie şi atitudine”51.
Această primă generație de intelectuali a creat o a doua
care s‐a manifestat destul de activ şi continuă încă să se
manifeste. Cu Ana Hoțopan, Maria Berényi, Tiberiu Herdean,
Ştefan Oroian, Tiberiu Juhas, Elena Csobai, Emilia Martin, Stella
Nikula, Maria Gurzău şi alții s‐a trecut la un nivel superior de
manifestare prin crearea unor organisme instituționale care să
asigure cadrul adecvat de manifestare a identității naționale. Cu
toate că s‐au depus eforturi consistente încă din anii ’70,
primele succese s‐au repurtat la mijlocul anilor ’80 când în
Ungaria s‐a produs o liberalizare evidentă în sens
gorbaciovist52. Prima încercare s‐a produs în anul 1985 prin
Ibidem
Gergely András, Istoria Ungariei, Asociația Culturală Haáz Rezső,
Odorheiu Secuiesc, 1993, p. 140‐142
51
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înființarea revistei de cultură Timpuri unde s‐au reunit multe
personalități importante ale comunității: Maria Berényi, Tiberiu
Herdean, Mihai Cozma, Gheorghe Santău, Lucia Borza. Revista
a apărut până în anul 1990. Proiectele revistei vizau inclusiv
elaborarea unor lucrări de istorie despre românii din Ungaria.
Poate tocmai de aceea, la începutul anilor 1990 acest grup a fost
sufletul înființării Comunității cercetătorilor şi creatorilor români
din Ungaria, care a avut în centrul atenției instituționalizarea
cercetărilor referitoare la trecutul românesc din Ungaria53. În
anul 1993 această Comunitate s‐a transformat în Institutul de
Cercetări al Românilor din Ungaria, având trei secții: etnografie,
istorie şi lingvistică‐literară54. Directorul instituției este încă de
la înființare doamna Maria Berényi, un cercetător de vocație,
specialist în istoria românilor din Ungaria dar nu numai.
Această instituție a fost de la bun început principalul element
catalizator în direcția promovării culturii şi istoriei românilor
din Ungaria, cu toate că în ultima perioadă întâmpină greutăți
în finanțare din partea guvernului maghiar şi a Autoguvernării
pe Țară a Românilor din Ungaria, forul reprezentativ al
comunității în țara vecină.
Din păcate se pare că această elită românească de excepție
este şi ultima deoarece tânăra generație, din varii motive, este
mai puțin ancorată şi interesată în promovarea identității
minoritare. Acest lucru arată şi conduce clar spre diminuarea
considerabilă a comunității româneşti şi o anumită stare de
timorare şi frică de a se declara membru al acestui grup etnic.
Fenomenul este aproape generalizat mai ales în rândurile
tinerilor din cadrul minorității româneşti din Ungaria, poate
chiar mai mult acum la început de mileniu III, într‐o lume în
care drepturile minoritare sunt clamate peste tot în Europa.
Cornel Munteanu, Comunitatea românească din Ungaria. Oameni şi fapte:
Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, în Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria. Un deceniu de existență 1993‐2003, Giula 2003, p. 75
54 Ibidem
53
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Situația este cât se poate de reală şi prezentă inclusiv, cu atât
mai grav şi periculos pentru viitor, în principala instituție de
învățământ în limba română din Ungaria, Liceul “Nicolae
Bălcescu” din Giula. Pentru a evidenția această stare de fapt
lăsăm pe Eva Iova, actualmente redactor şef al publicației Foaia
românească din Giula, atunci redactor la Redacția Românească
din Seghedin a Radiodifuziunii maghiare, să vorbească în
deplină cunoştință de cauză: „Când în ianuarie, anul acesta (1999
n.n. G.M.) m‐am dus la liceu să aflu părerea elevilor despre pornirea
unui magazin radiofonic pentru tineri, s‐au uitat la mine ca la un
extraterestru. Erau vreo 15. În ochii lor vedeam întrebarea: Ce vrea
asta de la noi? Puțini au fost cei care au reacționat la cele auzite.
Parcă ar fi dormit. Când am fost printre ei a doua oară, au fost mai
însuflețiți. (Bineînțeles, vorbeam în ungureşte, să nu‐i sperii). După o
discuție de aproape o oră, mi‐au aruncat întrebarea: Dar în ce limbă?
Româneşte? Întrebare pusă de elevii liceului românesc! .... Au trecut
de atunci patru luni. Emisiunea a pornit, ea se realizează şi se
difuzează cu regularitate, dar încă şi acum sânt mai mulți în tabăra
celor negativi. Însă sânt circa 20 de elevi, din cei aproape 100, care
nu‐şi mai pun întrebarea: Româneşte?”55. Concluzia este cât se
poate de clară. Elevii de la Liceul românesc „Nicolae Bălcescu”
din Giula au rămas surprinşi la final de secol XX, în plin sistem
democratic, că cineva le propune o acțiune în care să se
vorbească româneşte. Şi mai gravă este realitatea consemnată
de Eva Iova potrivit căreia din cei 100 de elevi ai liceului
românesc numai 20 nu erau „speriați” de perspectiva învățării şi
utilizării limbii române.
Întâmplarea nu este singulară din păcate. Acelaşi
fenomen al fricii, când vine vorba de utilizarea de către tineri a
limbii române în Ungaria postcomunistă, este prezent nu numai
în instituțiile prezumate a fi româneşti din această țară ci şi în
stradă, în spațiul public. Aceeaşi Eva Iova semnala în acelaşi an
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Eva Iova, De la paişpe la opşpe – Liceeni, în Lumina ’99, Giula 1999, p. 33‐34
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1999 faptul că realitatea este cât se poate de dură din acest
punct de vedere: „...Deunăzi îmi povesteşte o tînără din Micherechi
ce i s‐a întîmplat într‐un atelier de bijuterii din Giula. (...). Era
înainte de logodnă, când s‐a dus cu viitorul său soț să‐şi cumpere
verighetele. Se uitau tocmai la inele, când au intrat doi consăteni.
Fericita mireasă, care poate era amețită de frumusețile văzute, a
salutat cunoscuții în limba pe care a învățat‐o de la mama sa, şi pe
care o aude zilnic în biserică. Parcă le‐ar fi dat o palmă consătenilor.
Trăgând‐o la o parte au dăscălit‐o: cum crede ea să vorbească
româneşte într‐un magazin maghiar, în fața unui vânzător maghiar,
într‐un oraş maghiar?! Fata ruşinată n‐a avut curajul să le spună
consătenilor, care au avut vârsta bunicilor ei, că în Giula trăiesc mai
multe mii de români, că Ungaria este o țară liberă (în sfârşit), şi că
acest stat de curând a semnat Charta limbilor regionale şi de
minoritate. Fata era cu totul amețită, iar mirele revoltat. (...) ...Dar
fără să ne îndepărtăm de temă: Cine este de vină că tinerii români de
azi nu mai vorbesc limba maternă? Oare nu noi, adulții? Poate n‐am
întîrzîiat încă prea mult cu refacerea acestei deficiențe”56. Rămâne
întrebarea din urmă care conține implicit îndemnul adresat
generației mature din comunitatea românească la perpetuarea
limbii prin intermediul tinerei generații, dar mai ales liderilor
comunității din Autoguvernarea pe Țară a Românilor din
Ungaria, obligați prin natura statutului lor la menținerea şi
încurajarea elementului românesc din Ungaria.
Fenomenul a fost remarcat de mai mulți reprezentanți ai
elitei româneşti din Ungaria care au tras semnale de alarmă.
Astfel, în 1999, Mihaela Bucin atrăgea atenția asupra faptului că
generațiile tinere nu mai sunt preocupate de starea minorității
din care fac parte, nu cunosc limba română şi nu mențin
contactul cu fenomenul cultural românesc, nici cu cel tradițional
local57. Asemeni acesteia şi alți intelectuali români din Ungaria
Ibidem, p. 34
Mihaela Bucin, Avem nevoie de istorie?, în Conviețuirea (Egyűtélés), an 2,
nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 80
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sunt îngrijorați în această chestiune. Pericolul cel mai mare în
opinia acestora este faptul că, în viitor, nu va exista schimbul care
să perpetueze existența etnică a românilor din Ungaria58. Trendul
existent, susțin aceştia, conduce spre dispariția comunității
româneşti din țara vecină. Printre cauzele care au condus la
conturarea acestei stări de lucruri au fost ruperea de blocul
românesc după 1918 care au lipsit pe românii de aici de o reală
elită intelectuală59, statutul ingrat şi adesea incert al românilor
din Ungaria de‐a lungul secolului XX, care „au cîntat şi dansat pe
scena unei orînduiri care nu permitea critica”60 şi „asimilarea naturală
provocată de apariția societății civice care e concepută şi susținută pe
concepții care nu au la bază şi specificul minorităților”61. Cel mai mult
a grevat însă asupra comunității românilor din Ungaria sistemul
de învățământ care educă tinerii exclusiv în spirit maghiar, ceea
ce face ca în învățământul în limba română, limba şi literatura
română să fie predată ca o disciplină de studiu străină, inclusiv la
Liceul „Nicolae Bălcescu” din Giula. Nu există posibilitatea unei
formări instituționalizate măcar pentru profesorii de istorie şi
geografie, care să poată preda în limba română. În acest sens
Mihaela Bucin atrage atenția asupra necesității acute a existenței
măcar a unui manual de istorie a românilor din Ungaria, în limba
română, în care, în ciuda opoziției autorităților „indiferent că ne
place sau nu, istoria românilor nu poate începe cu anul 894 al erei
noastre, nici cu încoronarea Sfîntului Ştefan al ungurilor”62 ci mult
mai devreme cu epoca dacă şi daco‐romană şi evidențierea

Ibidem
Elena Munteanu Csobai, Aspecte din istoricul românimii din Bichişcsaba, în
Sympozion, I, Giula, 1991, p. 36; Idem, Instituțiile purtătoare a identității
românilor din Ungaria în perioada dintre cele două războaie mondiale, în Lumina,
’90‐93, Giula 1993, p. 10
60 Mihaela Bucin, Avem nevoie de istorie?, în Conviețuirea (Egyűtélés), an 2,
nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 80
61 Ibidem
62 Ibidem, p. 81
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caracterului latin al limbii române. Aceasta cu atât mai mult cu
cât în România există un manual de istorie cu multe elemente
de istorie a ungurilor, predat în limba maghiară.
Numărul românilor din Ungaria, a fost şi este un element
de discuție amplă atât în istoriografia maghiară cât şi în cea
românească. Există păreri împărțite din acest punct de vedere,
consecință a condițiilor istorice în care s‐a aflat populația de
origine etnică română din Ungaria de‐a lungul istoriei, până în
1918 şi a unei politici extrem de dure de deznaționalizare a
românilor dusă de Budapesta în perioada Imperiului Austro‐
Ungar. Tocmai de aceea, recensămintele din această perioadă
nu reflectă întotdeauna realitatea existentă. Cu toate acestea,
chiar şi datele oficiale arătau faptul că în unele părți din
Ungaria, mai ales în Transilvania, românii erau majoritari63.
Conform recensământului din 1900 românii erau majoritari în
Făgăraş (78,8%), Solnoc‐Dobâca (76,3%), Caraş‐Severin (74,2%),
Turda‐Arieş (72,6%), Bistrița‐Năsăud (69,2%), Cluj (68,8%),
Tîrnava Mică (50,8%)64.
După 1920 lucrurile s‐au schimbat radical. Românii din
Ungaria au fost separați de o graniță, producându‐se o izolare a
lor de blocul național65. În spatele frontierei, regimul horthist a
declanşat o politică de deznaționalizare insistentă. Coroborată
cu plecarea majorității elitei intelectuale şi clericale româneşti în
România aceasta a avut efecte dezastruoase. Practic, şcolile şi
bisericile româneşti nu mai funcționau din lipsă de dascăli şi
preoți. Locurile acestora, mai ales ale dascălilor români au fost

A se vedea Recensământul din 1900. Transilvania, Editura Staff, Cluj‐
Napoca, 1999 (coordonator Traian Rotariu); Recensământul din 1910.
Transilvania, Editura Staff, Cluj‐Napoca, 1999 (coordonator Traian Rotariu)
64 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 8‐9
65 Mihai Cozma, Evoluția istorică a identității noastre româneşti/ Ce s‐a
întîmplat şi de ce?, în Conviețuirea(Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1,
Seghedin, 1999, p. 102
63
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ocupate de învățători maghiari care predau în limba
maghiară66.
Conform statisticilor maghiare, în 1920 în Ungaria mai
rămăsese un număr de 23 695 români , reprezentând 0,3% din
populația totală a Ungariei. Aceştia fuseseră rupți de grupul
etnic românesc majoritar în Transilvania, Maramureş, Crişana şi
Banat, recensământul din 1910 consemnând în Ungaria un
număr de 2 948 186 locuitori români, reprezentând 16,1% din
populația Ungariei67. Evoluția ulterioară a populației, conform
datelor oficiale maghiare a avut următoarea configurație:
Anul
1920
1930
1941
1949
1960
1970
1980
1990

Populația

Proporția din totalul populației

23 695
16 221
14 142 (fără Transilvania de Nord)
14 713
15 787
12 624
10 141
10 740

0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,07%68

Datele oficiale de mai sus sunt extrem de îngrijorătoare.
De la un recensământ la altul numărul românilor din Ungaria a
scăzut într‐un ritm alert, cu deosebire după 1960. Trendul a
continuat şi mai accentuat după căderea comunismului. Astfel,
recensământul din februarie 2001 a consemnat faptul că în
Ungaria mai trăiesc 7.995 de persoane care se declară români,
iar 8842 de cetățeni ai Ungariei au recunoscut limba română

Maria Berényi, Şcolile poporane române din Ungaria, în Simpozion, III,
Giula, 1994, p. 32
67 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit. p. 9
68 Ibidem
66
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drept limbă maternă69. În fine, alții câțiva, până la 9162 au spus
că se leagă într‐un fel sau altul de tradiții şi valori culturale
româneşti70. Poate cel mai alarmant din acest punct de vedere
este faptul că dintre toate minoritățile naționale din Ungaria,
conform datelor oficiale, singura care cunoaşte o scădere
constantă este cea română71. Scăderea s‐a accentuat foarte mult
după 1990. Potrivit recensământului din 1990, s‐au declarat
români 10.740 persoane. În 2001 numărul lor ajunsese la 7995.
Cu toate că datele oficiale oferă aceste cifre, aşa cum
subliniază şi autorii uneia dintre cele mai bine documentate
lucrări despre românii din Ungaria, Gheorghe Petruşan, Emilia
Martin, Mihai Cozma, între români, atât între cei din Ungaria
cât şi între cei din România, există convingerea că numărul
membrilor acestei comunități din Ungaria este mai mare dar,
din varii motive acesta nu apare în statisticile oficiale.
Aşa cum am mai spus, datele oficiale consemnau pe
teritoriul Ungariei în 1920 un număr de 23.695 români. Alături
de aceştia mai existau, conform aceloraşi surse, 88.871 vorbitori
de limbă română72. Ştefan Manciulea vorbeşte la rândul său de
120 000 de români rămaşi după Trianon în Ungaria73. Cele mai
curajoase afirmații în acest sens sunt făcute de Ioan Georgescu
în cartea Românii din Ungaria, publicată în 1927, unde aprecia
numărul românilor din Ungaria la 250.00074. Ioan Georgescu
***, Românii din Ungaria, editor responsabil Ioan Ciotea, Giula, 2004, p.
148 (în continuare Românii...)
70 Ana Borbély, Datele recensământului din 2001 referitoare la comunitatea
românilor din Ungaria, în Simpozion, II, Giula, 2003, p. 144
71 ***, Românii..., p. 14
72 ***, The Romanians in Hungary. Dynamics of an Ethnic Genocide, Globus
Publishers, Bucharest, 1992, p. 56
73 Ştefan Manciulea, Granița de apus a românilor, în Revista istorică, nr. XXV,
Bucureşti, 1943, p. 18
74 Ioan Georgescu, op. cit., p. 7; ***, The Romanians in Hungary. Dynamics of
an Ethnic Genocide, Globus Publishers, Bucharest, 1992, p. 57; Gheorghe
Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 9
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considera la momentul 1927 că o parte a acestora nu mai
utilizează limba română dar sunt animați încă de puternice
sentimente naționale româneşti. Acest lucru se vede, spunea el,
din fidelitatea arătată religiilor ortodoxă şi greco‐catolică75.
Aproximativ în aceeaşi perioadă, Vasile Stoica aprecia numărul
românilor din Ungaria la 50.000 de suflete76, iar deputatul
maghiar din Parlamentul de la Budapesta, Victor Knaller,
avansa la rândul său aceeaşi cifră77. Un lucru este însă cert,
acela că există mai multe puncte de vedere față de problema
numărului românilor din Ungaria după 1920. Datele oficiale de
la Budapesta susțin anumite cifre, în timp ce istoricii au mai
multe puncte de vedere, absolut toate oferind cifre superioare
statisticii oficiale. Faptul că numărul românilor din Ungaria este
în realitate mai mare decât cel oficial este relevat, după 1990, de
alegerile pentru autoguvernările locale şi minoritare. Spre
exemplu, cu prilejul alegerilor din 2002, în unele localități
candidații români au obținut mai multe voturi decât numărul
persoanelor consemnate oficial ca membrie ai acestei
comunități. Cel mai frapant este cazul petrecut în Leucuşhaz,
unde candidatul român a avut de 28 de ori mai multe voturi
decât numărul românilor din statistica oficială. Situații similare
s‐au mai petrecut la Crîstor, de 18 ori, Apateu şi Săcal, de 10 ori,
Otlaca‐Pustă, de 3 ori, Bedeu, de 10 ori, etc78, în condițiile în
care nu numai românii puteau vota. Explicația poate veni din
faptul că, singur, în fața buletinului de vot, individul scapă de
orice fel de angoasă şi prin votarea candidatului român îşi
afirmă implicit apartenența la această etnie. În acel moment el
nu mai are în față autoritatea ci doar propria conştiință.
Realitatea rămâne însă: românilor din Ungaria le era frică în

Ioan Georgescu, op. cit., p. 7
Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 9
77 Ibidem
78 Ana Borbély, Datele recensământului din 2001 referitoare la comunitatea
românilor din Ungaria, în Simpozion, XII, Giula, 2003, p. 158
75
76
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anul 2002 să se declare români. Acest lucru este afirmat şi de o
parte a elitei româneşti din țara vecină. O lăsăm în acest sens să
vorbească pe Ana Borbély care spune, referindu‐se la
recensămintele populației din Ungaria, că „în cele mai multe
cazuri unele date nu corespund datelor reale, deoarece ele au fost
culese prin anchete şi prin condiții (circumstanțe) sociale istorice,
politice variate şi diferite. Circumstanțele anchetei bazate pe
chestionar reprezintă un context oficial şi, cu toate că la ultimul
recensământ cei întrebați nu s‐au nominalizat, ci şi‐au păstrat
anonimatul, foarte mulți dintre cei întrebați şi anul trecut s‐au
temut că dacă se declară români ar putea avea neplăceri, însă
dacă se declară unguri cu limbă maternă română nu vor avea mari
probleme. Față de cifrele din recensământurile anterioare, datele
referitoare la etnia română au indicat cifre diminuate treptat”79.
Afirmația este extrem de gravă şi exprimă o realitate care
trimite la actualul destin al comunității româneşti din Ungaria în
secolul XXI, când drepturile minoritare sunt clamate în doate
documentele oficiale ale Uniunii Europene. În egală măsură,
afirmația este cu atât mai relevantă cu cât vine din partea unui
membru de frunte al minorității române, care simte direct pulsul
vremurilor. O posibilă soluție pentru remedierea acestor stări de
fapt care aduc prejudicii comunității le oferă aceeaşi Ana Borbély.
În primul rând ar trebui întărită coeziunea de grup minoritar, iar
mai apoi ar trebui să se explice mai bine care este diferența dintre
cetățenie şi naționalitate. Dar, spunea Ana Borbély, cel puțin la fel
de important ar fi ca „cei care culeg datele din satele noastre româneşti,
să fie români, aşa încît să nu exprime o stare de mirare (uimire) atunci
cînd se declară cineva român, ci tocmai invers, să se exprime empatia şi
simpatia față de cel întrebat, în aşa fel încât acesta să aibă curajul să se
declare român”80. Ana Borbély sugerează aici implicit posibilitatea
timorării celui chestionat de către recenzor şi credința că datele
sunt distorsionate chiar de la recensământ.
79
80

Ibidem, p. 158‐159.
Ibidem, p. 159
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În concluzie, se poate spune că populația de origine etnică
românească din Ungaria a scăzut în permanență după 1920.
Ritmul a fost ceva mai lent până în 1960. După aceea procesul de
dispariție a comunității româneşti prin asimilare a fost din ce în
ce mai rapid. Practic, conform inclusiv datelor oficiale maghiare,
românii din Ungaria au scăzut cu două treimi față de 1920. În
ultimii 50 de ani tot mai puțini se declară vorbitori de limbă
maternă română. Limba română, ca limbă maternă, se vorbeşte
din ce în ce mai puțin în satele româneşti. Peste tot, procesul de
schimbare a limbii în favoarea celei maghiare este în fază
avansată. Situația cea mai fericită se consemnează în Micherechi,
unde în ultimii 50 de ani numărul celor care se declară vorbitori
de limbă maternă română a scăzut cu numai 33 %. Aceasta în
condițiile în care în perioada interbelică localitatea era locuită
aproape exclusiv de români. În schimb, în Vecherd bunăoară, în
2001, nimeni nu s‐a mai declarat la recensământ ca având limba
maternă româna81. Unii specialişti români din Ungaria au ajuns
la concluzia că singura modalitate prin care se mai poate menține
limba minorității române în Ungaria, în condițiile perpetuării
aceleiaşi atitudini a statului maghiar şi în lipsa unor politici
coerente concrete în acest sens ale statului român, este implicarea
masivă a bisericilor româneşti, indiferent de confesiune. Acestea
ar trebui să ajute comunitățile în a se separa social, cultural şi ca
limbă de majoritate, să încurajeze răspândirea limbii române şi a
registrului bisericesc (stilul elevat, varianta standard), să sprijine
folosirea variantei locale a graiului românesc, să accepte un rol
mult mai activ în cadrul comunității, să încerce influențarea unui
număr cât mai mare a membrilor ei pe parcursul întregii vieți şi,
în fine, să compenseze presiunea politică la care sunt supuşi
românii, astfel încât să dispară sentimentul de frică în fața
chestionarelor oficiale82. Alții în schimb sunt mai pesimişti şi
Ibidem, p. 154‐155
Idem, Relația dintre biserică şi menținerea limbii minoritare, în Simpozion, III,
Giula, 2004, p. 192
81
82
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consideră că „eforturile” statului ungar în direcția asigurării
condițiilor propice de dezvoltare pentru români au condus,
după cum era şi firesc la un eşec programat. Acest fenomen
este demonstrat în prezent de „tendința puternică de părăsire a
limbii şi tradițiilor culturale române, slăbirea conştiinței etnice‐
naționale”83, care se pare că este ireversibilă. Mihai Cozma, fost
profesor la Catedra de limba şi literatura română în cadrul
Universității din Seghedin, atrăgea atenția asupra faptului că
procesul este favorizat chiar de instituția de autoadministrare
a românilor din Ungaria, aşa cum a fost ea creată în 1995. În
opinia universitarului român din Seghedin sistemul
autoguvernării este cât se poate de nepotrivit pentru
comunitatea românească din Ungaria. ”Azi, românii din
Ungaria alcătuiesc o microsocietate plină de încordări dezbinatoare,
lipsită mai ales de solidaritatea cuvenită între instituții şi indivizi,
fapt care îi determină pe mulți români să se retragă din colectivul de
care ar trebui să aparțină activ. Acest fapt contribuie puternic la
asimilarea în rândurile ungurimii”84, spunea acesta, lăsând să se
înțeleagă faptul că la conturarea acestei realități a contribuit şi
legislația minoritară în vigoare în Ungaria. Profesorul Mihai
Cozma critica şi o anume neputință a liderilor forurilor de
autoadministrare româneşti din Ungaria de a colabora efectiv
şi eficient cu România85, în condițiile în care această colaborare
ar fi benefică pentru comunitate. Acelaşi semnal de alarmă îl
trag şi alți intelectuali români din Ungaria. Printre aceştia
Gheorghe Petruşan şi Emilia Martin, autorii volumului
Românii din Ungaria, alături de cel pomenit mai sus, atrag
atenția asupra pierderii de teren din partea graiului românesc
în Ungaria.
Mihai Cozma, Despre un proces numit asimilare etnică (Analiză de caz:
românii din Ungaria), în Conviețuirea (Egyűtélés), an 6, nr. 3‐4, 2002, an7, nr.
1‐2, Seghedin, 2003, p. 26
84 Ibidem, p. 31
85 Ibidem
83

36

Istoriografia românilor din Ungaria 1920‐2010. Între deziderat şi realitate

Sub aspect religios, se poate spune că în sânul comunității
româneşti din Ungaria domină confesiunile ortodoxă şi greco‐
catolică. Desigur că cei mai mulți au fost şi sunt cei de religie
ortodoxă. În spațiul geografic despre care discutăm, estul
Ungariei de după 1920, elementul ortodox a fost legat în cea
mai mare măsură de prezența românilor. Într‐o lucrare bine
documentată, susținută inițial ca teză de doctorat (1973) în
cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti,
intitulată Din istoria comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Teodor Misaroş (1921‐1983), realizează o extrem de
amănunțită istorie a comunităților ortodoxe din această țară.
Preot, protopop al tractului Micherechi, iar din 1976 până la
moarte vicar episcopal al Vicariatului Ortodox Român din
Ungaria, Teodor Misaroş era un foarte bun cunoscător al
realităților istorice legate de comunitatea românească ortodoxă
din Ungaria86. Preluând o serie de informații din bibliografia
edită, autorul îşi asumă opinia unei bune părți a istoriografiei
confesionale româneşti potrivit căreia creştinismul răsăritean a
fost prezent în această parte a Ungariei încă de la jumătatea
secolului al X‐lea şi începutul secolului următor87, înainte de
venirea ungurilor în zonă, considerând că aceştia din urmă au
intrat în contact cu creştinismul prin intermediul populației
româneşti găsite în acest spațiu la momentul descălecatului. În
sprijinul afirmației sale, Teodor Misaroş aduce drept argument
inclusiv o descoperire arheologică datând din secolele X‐XI,
constând într‐o cruce bizantină emailată, descoperită în albia

Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Ediția a II‐a revizuită, Giula, 2002, p. 8
87 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980, vol. I,
p. 208; Pr. Prof. I. Rămureanu, Rolul elementului românesc în creştinarea
ungurilor, în Biserica Ortodoxă Română, an XVIII, nr. 1‐2, Bucureşti, (1980),
p. 183; Idem, Începuturile creştinării ungurilor în credința ortodoxă a
Răsăritului. Ortodoxia la unguri până în timpul domniei regelui Ştefan cel Sfînt,
în Studii Teologice, seria II, an IX, nr. 1‐2, Bucureşti, 1957, p. 37
86
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Mureşului şi aflată la muzeul oraşului Giula88. Creştinarea
regelui Ştefan cel Sfânt în ritul latin a avut consecințe nefaste în
timp pentru comunitățile române ortodoxe, care s‐au coagulat
extrem de greu în structuri ierarhice proprii. Prima organizație
bisericească proprie despre care avem cunoştință pe teritoriul
populat de comunități româneşti din estul Ungariei de astăzi
este semnalată în timpul ocupației turceşti (1566‐1695) când este
pomenit un mitropolit pentru cetățile Lipova şi Giula89. Sub
oblăduirea acestuia se găsea la 1651 comunitatea românească
din Giula.
Deşi toate localitățile cu populație românească din
Ungaria răsăriteană sunt pomenite în documente începând cu
secolele XII‐XIII, asemeni localităților din județele Bihor, Arad,
Satu Mare90, pe măsura înaintării ungurilor spre Transilvania,
comunități active ortodoxe, cu preoți şi structură bisericească,
sunt consemnate după redimensionarea Europei odată cu
îndepărtarea turcilor din zonă de către Habsburgi, care au
ordonat spațiul din toate punctele de vedere, consemnând
documentar inclusiv religia căreia aparțineau locuitorii satelor.
Astfel, comunități ortodoxe bine închegate sunt semnalate în
ordine cronologică următoarele: Giula (1651), Chitighaz (1716),
Apateu (1748), Săcal (1759), Cenadul Unguresc (1767), Peterd
(1768), Micherechi (1773), Crâstor (1779), Darvaş (1779),
Vecherd (1779), Bătania (1784), Bichiş (1788), Budapesta (1808),
Bichişciaba (1820), Ciorvaş (1900), Otlaca‐Pustă (1913), Aletea
(1934), Seghedin (1995), Leucuşhaz (1998)91. Toate bisericile
ortodoxe erau construite inițial din lemn, la fel ca în întreaga
Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Ediția a II‐a revizuită, Giula, 2002, p. 16
89 I.D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Editura Mitropoliei
Banatului, Timişoara, 1977, p. 94
90 Coriolan Suciu, Dictionar istoric al localităților din Transilvania, vol. I‐II,
Bucureşti, 1967‐1968, 435 + 448 p
91 ***, Românii...p. 2
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Transilvanie. Prima biserică de piatră a fost ridicată la Giula, în
1762. În 1801 aceasta a fost mistuită de un incendiu, dar a fost
refăcută din temelii şi inaugurată în 182492. Au urmat cele din
Peterd şi Cenadul Unguresc, aceasta din urmă fiind o
construcție monumentală ridicată în 180893.
Până în secolul al XIX‐lea românii din estul Ungariei de
astăzi, parte integrantă a blocului confesional ortodox românesc
din Transilvania, erau subordonați ierarhiei bisericeşti sârbeşti
din Karlovitz. În 1814 sub conducerea lui Moise Nicoară din
Giula s‐a declanşat o mişcare pentru un episcop român la Arad,
soldată cu înscăunarea la 1829 a lui Nestor Ioanovici în funcția
de episcop, sub umbrela căruia au ajuns şi giulanii94. Episcopul
de Arad era subordonat însă aceleiaşi ierarhii din Karlovitz.
Ulterior, în cursul secolului al XIX‐lea, reprezentanții românilor
din aceste părți, mai ales cei din Bichiş, au militat alături de
românii din Transilvania pentru constituirea unei ierarhii
ortodoxe naționale pentru românii din Ungaria. Acest lucru s‐a
întâmplat în 1864 când s‐a constituit Mitropolia românească
ortodoxă a Transilvaniei, iar toții românii aparținând acestei
confesiuni au trecut sub jurisdicția acesteia95 separându‐se de
cea sârbească96. După 1868, când a fost reînființată Episcopia
Aradului, parohiile româneşti din părțile Ungariei aveau
următoarea subordonare: Bătania, Cenadul Unguresc
(Protopopiatul Arad), Bichiş, Chitighaz, Giula (Protopopiatul
Chişineu Criş). Restul parohiilor ortodoxe aparțineau de

Eugen Glück, Contribuții la istoria comunităților româneşti din Ungaria, în
Revista istorică, nr. 5‐6, Bucureşti, 1994, p. 480
93 Ibidem
94 Cornelia Bodea, Moise Nicoară (1784‐1861) şi rolul său în lupta pentru
emanciparea național‐religioasă a românilor din Banat şi Crişana, Arad, 1943
95 Eugen Glück, Contribuții la istoria comunităților româneşti din Ungaria, în
Revista istorică, 1994, nr. 5‐6, p. 481
96 Elena Csobai, Conviețuirea minorităților în aşezările locuite de români, în
Simpozion, Giula, 1993, p. 56
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Vicariatul Ortodox din Oradea: Apateu, Darvaş, Jaca, Peterd,
Săcal, Vecherd (Protopopiatul Oradea), Crâstor, Micherechi
(Protopopiatul Tinca)97.
După 1920 această structură organizatorică a suferit
modificări substanțiale. Practic, cele 19 comunități ortodoxe
româneşti rămase pe teritoriul Ungariei trianonice au rămas
fără nici o ierarhie bisericească98. Mult mai grave consecințe a
avut faptul că după trasarea noilor granițe, majoritatea
preoților ortodocşi şi‐au părăsit parohiile plecând în
România99. Doar patru preoți ortodocşi mai rămăseseră în
Ungaria: Ghenadie Bogoevici la Budapesta, Petru Biberia la
Giula II, Vasile Beleş la Chitighaz şi Simion Cornea la
Bătania100. Practic, cei patru proți îndeplineau toate obligațiile
pastorale legate de momentele esențiale: botez, cununii,
înmormântări, iar efortul era extrem de mare întrucât toți
aveau deja o anumită vârstă. Fără preoți, mulți enoriaşi
ortodocşi au trecut la alte culte religioase, mai ales la cele
neoprotestante, care au găsit astfel aici teren fertil de
manifestare. Lipsiți de orice legătură cu Episcopiile Ortodoxe
din care făcuseră parte, Consistoriul Ortodox din Oradea a
desemnat, probabil din motive preventive şi de legalitate, pe
Ghenadie Bogoevici drept conducătorul duhovnicesc al acestor
parohii, însărcinare întărită şi de Episcopia Aradului101.
Guvernul maghiar a creat la rândul său un comisariat regal, în
frunte cu Iosif Siegescu, preot greco‐catolic, care urma să

***, Românii... p. 3; Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma,
op.cit., p. 51
98 Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Ediția a II‐a revizuită, Giula, 2002, p. 235
99 Ibidem, p. 235; Maria Berényi, Şcolile poporane române din Ungaria, în
Simpozion, III, Giula, 1994, p.32
100 Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Ediția a II‐a revizuită, Giula, 2002, p. 235
101 Ibidem, p. 236
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reprezinte interesele românilor din Ungaria. Lucrurile nu au
mers tocmai bine, iar colaborarea dintre Ghenadie Bogoevici şi
Iosif Siegescu a fost extrem de defectuoasă. În întreaga perioadă
interbelică au avut loc mai multe încercări, toate eşuate, de a
crea o ierarhie bisericească proprie. În consecință, pentru
aproape trei decenii situația ortodocşilor români din Ungaria a
fost extrem de incertă, mai ales în anii celui de‐al doilea război
mondial când s‐au făcut eforturi de înglobare a comunităților
ortodoxe române din Ungaria în cadrul unei fantomatice
Biserici Ortodoxe Maghiare conduse de un emigrant rus, Mihai
Popoff, biserică înființată printr‐un decret de regentul Miklos
Horthy, în lipsa oricărui temei canonic.
După 1945 parohiile româneşti au ieşit una după alta
din Biserica Ortodoxă Maghiară. După intense pregătiri, la 27
martie 1946, în oraşul Giula, a avut loc Congresul Național‐
Bisericesc în care „se constituie Eparhia Ortodoxă Română, azi
Vicariatul Ortodox Român din Ungaria, cu sediul în oraşul
Giula”102, primul vicar fiind Petru Mândruțău103. Vicariatul
avea trei protopopiate: Giula, Micherechi şi Chitighaz. Pentru
prima dată după ruperea de blocul românesc, românii din
Ungaria aveau ierarhie bisericească proprie. Aceasta
aparținea, prin intermediul Episcopiei Ortodoxe a Aradului,
de Patriarhia de la Bucureşti. În anul 1999, Vicariatul a fost la
ridicat la rang de episcopie. Primul episcop a fost Sofronie
Drincec, instalat la 20 februarie 1999 în catedrala Sf. Nicolae
din Giula, în prezența patriarhului Teoctist. Acesta a păstorit
în fruntea Episcopiei românilor din ungaria până în 2007 când
a fost ales Episcop al Episcopiei Ortodoxe din Oradea. În locul
Procesul verbal al Congresului Național‐Bisericesc din 27 martie 1946,
înregistrat la Episcopia Ortodoxă Română din Giula sub nr. 1/1946 apud
Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Ediția a II‐a, revizuită, Giula, 2002, p. 272
103 Elena Csobai, Românii din Ungaria după 1945, în Simpozion, Giula, XVI,
2007, p. 74
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său a fost instalat episcop Siluan Manuilă, originar din părțile
Aradului104.
În ceea ce priveşte numărul românilor ortodocşi din
Ungaria, acesta a variat de la o perioadă la alta, urmând în
general un trend descendent. Până la constituirea propriilor
structuri religioase, acest număr este mai greu de stabilit
deoarece ei erau recenzați de multe ori alături de cei sârbi
împreună cu care aveau parohii comune: Bătania, Budapesta,
Cenadul Unguresc, Seghedin, nefăcându‐se deosebire între
ortodocşii de diferite naționalități (români, sârbi, bulgari, ruşi,
ucraineni etc.). Apartenența la vreo religie a fost înregistrată
ultima dată înainte de 1990 tocmai în 1949, iar ultimul
recensământ general s‐a făcut în 2001105. Abia acesta din urmă a
stabilit legătura dintre etnie şi religie. Conform acestuia, în
Ungaria trăiau, la 1 februarie 2001, un număr de 15.298
ortodocşi, dintre aceştia 5 598 fiind de naționalitate română106.
Începând cu sfârşitul secolului al XVII ‐ lea dar mai ales
în secolul al XVIII –lea o parte a românilor transilvăneni au
acceptat decizia propriilor preoți şi s‐au unit cu Roma. A
rezultat o nouă religie a românilor, cea greco‐catolică. În
Ungaria de astăzi, comunități româneşti greco‐catolice sunt
prezente în partea de nord‐est a Ungariei. Este vorba despre
satele Bedeu, Pocei şi Leta Mare. În trecut au mai existat şi alte
localități româneşti trecute la greco‐catolicism, precum
Nyiradony şi Kiskálló, dar unde nu mai sunt greco‐catolici
români încă de la sfârşitul secolului al XVIII‐lea, fiind supuşi
procesului de asimilare etnică107.
Primele sate trecute la greco‐catolicism în această parte a
Ungariei sunt consemnate după consolidarea Episcopiei
Noul episcop al românilor ortodocşi din Ungaria, în Foaia românească, 23
martie 2007, p. 7
105 ***, Românii..., p. 3
106 Ibidem, p. 15
107 Ibidem, p. 1‐2
104

42

Istoriografia românilor din Ungaria 1920‐2010. Între deziderat şi realitate

catolice de Oradea. Conform informațiilor pe care le deținem
numărul parohiilor unite din cuprinsul acestei episcopii s‐ar fi
ridicat în 1715 la 77. Între acestea şi Leta Mare, Bedeu, Aciad,
Darvaş şi Vecherd108. La mijlocul secolului al XVIII‐lea în Bihor
a existat un val antiunionist care a condus la revenirea multor
parohii la ortodoxie. Dintre cele din Ungaria au mai rămas
greco‐catolice doar Pocei şi Leta Mare109. Crearea unei structuri
diecezane greco‐catolice la Oradea în a doua jumătate a
secolului al XVIII‐lea, odată cu instalarea primului episcop unit,
Moise Dragoş (1776‐1787), a stabilizat lucrurile. La sfârşitul
secolului al XVIII‐lea, greco‐catolicismul a câştigat din nou
teren.
La începutul secolului al XIX‐lea greco‐catolicii de pe
teritoriul de astăzi al Ungariei au fost repartizați o parte
Episcopiei de Muncaci, iar alții celei de Oradea. Acesteia din
urmă i‐au fost încredințate opt parohii din 21 câte existau.
Dintre acestea, la 1819, şase foloseau exclusiv limba română:
Bedeu, Almosd, Leta Mare, Vertes, Bagamer, Pocei, iar două,
Macău şi Hoszúpally, utilizau pentru trebuințele de cult limbile
română, ruteană şi maghiară110. În celelalte 13 parohii111 se
utiliza de asemenea limba română ca limbă de cult alături de
maghiară şi ruteană. În parohiilr rămase sub jurisdicția
Episcopiei de Muncaci, pe parcursul secolului al XIX‐lea
românii de aici, minoritari fiind, au fost asimilați cu largul
concurs al administrației de stat maghiare112, astfel încât după
Eugen Glück, Contribuții cu privire la istoria românilor uniți din nordestul
Ungariei, în Simpozion, XIII, Giula, 2004, p. 85
109 Ibidem
110 Maria Berényi, Rolul Episcopiei de Hajdudorog în istoria greco‐catolicilor
români din Ungaria, în Simpozion, XII, Giula, 2003, p. 67
111 Acestea erau: Nyiradony, Nyirabrany, Biri, Csegold, Porcsalma,
Csengerujfalu, Kallosemjen, Nagykallo, Napkor, Ujfeherto, Hajdudorog,
Gelse, Bokony.
112 Maria Berényi, Rolul Episcopiei de Hajdudorog în istoria greco‐catolicilor
români din Ungaria, în Simpozion, XII, Giula, 2003, p. 70‐71
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1890 nu mai există nici o mențiune despre folosirea limbii
române în cadrul slujbelor religioase.
Parohiile rămase în cadrul diecezei de Oradea au evoluat
diferit întrucât numărul românilor de aici era mai mare, la
Bedeu fiind chiar majoritari. Episcopia unită de Oradea s‐a
îngrijit de existența şcolilor confesionale în limba română,
aceasta fiind nu numai limba liturgică şi extraliturgică, ci şi cea
oficială în administrația bisericească. Aici comunitățile
româneşti au fost salvate pe moment de la asimilare etnică.
Fenomenul a fost desăvârşit însă după 1920.
Procesul de deznaționalizare a românilor uniți rămaşi sub
jurisdicția Episcopiei de Muncaci a avut deplin succes. El a
primit noi valențe odată cu înființarea Episcopiei greco‐catolice
maghiare de Hajdúdorog în anul 1912, după îndelungi eforturi
ale unei serii de o serie de prelați ruteni maghiarizați susținuți
puternic de reprezentanții statului ungar. Unul dintre scopuri
era eliminarea limbii române din slujba religioasă. Începute în
deceniul şapte al secolului al XIX‐lea, eforturile au avut sorți de
izbândă în 1912. Avizul pentru crearea acestei episcopii a fost
dat de Conferința episcopilor catolici de ambele rituri (latin şi
grec) din Ungaria, din 9 noiembrie 1911. Mitropolitul Victor
Mihali de Apşa şi episcopii Demetrie Radu şi Vasile Hossu şi‐
au dat acceptul pentru înființare, cu condiția să nu fie luate
parohii din diecezele româneşti113. Evident că acest lucru nu s‐a
întâmplat, iar din diecezele româneşti transilvănene au fost
luate 83 de parohii, 382 de filii şi 172 cătune, cele mai multe din
dieceza de Oradea: 44 parohii, 111 filii şi 3 cătune114. În ciuda
protestelor acestora, Episcopia greco‐catolică maghiară de
Hajdúdorog a fost înființată. Acest fapt a creat imense deservicii
comunităților româneşti greco‐catolice intrate în nou creata
episcopie, unde limba maghiară a devenit limba de cult oficială.

113
114

Ibidem, p. 73
Ibidem, p. 75
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Se deschisese drumul spre maghiarizarea accentuată a
românilor din acest spațiu, aşa cum se întâmplase cu cei din
Episcopia de Muncaci. Şansa celor mai multe din aceste parohii
româneşti greco‐catolice s‐a ivit în momentul 1918, care le‐a
readus în cadrul Episcopiei greco‐catolice de Oradea, iar în
urma trasării granițelor au rămas pe teritoriul românesc. La 9
iunie 1919 papa confirma o stare de fapt, decretul Nunțiaturii
din Viena din 10 mai 1919 prin care 42 din parohiile trecute la
1912 în cadrul Episcopiei greco‐catolice maghiare de
Hajdúdorog erau puse sub administrarea episcopului unit de
Oradea, Demetrie Radu, iar alte patru, sub conducerea lui Iuliu
Hossude la Gherla115.
În cadrul Episcopiei greco‐catolice maghiare de
Hajdúdorog limitată acum la Ungaria mai rămâneau doar
parohiile din Leta Mare, Pocei, Macău şi Bedeu, aceasta din
urmă abia din 1937, de unde în foarte scurt timp românii au şi
dispărut ca minoritate vorbitoare de limbă română. Urmărind
destinul acestor comunități suntem în concordanță cu
concluziile cercetătoarei Maria Berényi, care apreciază că
„Înființarea Episcopiei din Hajdúdorog, pentru comunitățile greco‐
catolice româneşti din Bedeu, Pocei şi Leta Mare, localități
aparținătoare Ungariei de azi, a avut înrîurire ce duce pînă la situația
lor actuală de astăzi. Asimilarea acestor români a început cu
înființarea acestei dieceze”116.
În concluzie se poate spune că, sub aspect religios,
comunitățile religioase greco‐catolice din Ungaria au fost mult
mai expuse fenomenului de asimilare națională decât au fost
cele ortodoxe. Integrarea în sistemul instituțional catolic, care
avea vârful ierarhiei la Roma a fost în detrimentul românilor
greco‐catolici, care în decurs de două secole au dispărut
Ibidem, p. 78; vezi şi 1918. Bihorul în epopeea unirii, Editura CCES,
Oradea, 1978, p. 336‐338
116 Maria Berényi, Rolul Episcopiei de Hajdudorog în istoria greco‐catolicilor
români din Ungaria, în Simpozion, XII, Giula, 2003, p. 81
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complet sub aspect etnic. Spre deosebire de aceştia,
comunitățile de ortodocşi mai supraviețuiesc încă, beneficiind
de‐a lungul secolelor de legături cu România mult mai bine
structurate.
La sfârşitul secolului al XIX‐lea şi începutul celui următor
în acest spațiu şi‐au făcut apariția primii mesageri ai cultelor
neoprotestante, în principal ai bisericii baptiste. Procesul a fost
unul de durată, întins pe parcursul mai multor decenii. Primii
pastori baptişti români sunt semnalați în jurul anului 1870‐
1871117, iar prima mică grupare din zonă, 8‐10 persoane,
aparținând acestei confesiuni, s‐a închegat la Salonta. Din acest
grup făcea parte şi Mihai Cornea. De numele său se leagă
munca de pionierat în satele locuite de români în Ungaria de
astăzi118. Primii credincioşi au fost botezați în satele Crîstor,
Chitighaz şi Cenadul Unguresc. În Chitighaz, bunăoară, primii
botezați la baptism datează din anul 1893119, consecință a
eforturilor depuse încă din iunie 1891 de Gheorghe Şimonca120.
În primele două decenii ale secolului trecut baptismul,
venind dinspre Transilvania, a luat o amploare din ce în ce mai
mare. Succese majore a cunoscut acesta începând cu anii ’20,
mai ales în rândul comunităților de ortodocşi lipsiți aproape
total de preoți după 1920. Terenul era extrem de fertil. Prima
biserică baptistă românească din Ungaria s‐a constituit la
Crîstor121. În 1919 exista de asemenea o casă de rugăciune
aparținând acestei confesiuni şi la Chitighaz122. Din Crîstor, în

Anamaria Brad, Răspîndirea religiei baptiste în comunele româneşti:
Chitighaz, Cenadul Unguresc, Micherechi, Apateu şi Crîstor, în Conviețuirea
(Egyűtélés), an1, nr. 1, Seghedin, 1997, p. 52
118 Ibidem
119 Ibidem, p. 53
120 Ştefan Cioca, Biserica baptistă din Chitighaz, Kétegyhàza, 1993, p. 11
121 Alexandru Hoțopan, Istoria bisericii baptiste din Micherechi, 1921‐1950, (I),
în Lumina, ’97, Giula 1997, p. 4
122 Ştefan Cioca, Biserica baptistă din Chitighaz, Kétegyhàza, 1993, p. 14
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repetate rânduri, misionarii baptişti s‐au îndreptat spre
Micherechi. Comunitatea baptistă de aici s‐a constituit în
perioada 1921‐1924, primele opt persoane fiind botezate în 1921,
punctul culminant al anilor ’20 fiind atins trei ani mai târziu
când comunitatea a ajuns la 30 de credincioşi123. Printre primii
tineri botezați s‐a numărat Gheorghe Hoțopan, care câțiva ani
mai târziu a înființat şi un cor bisericesc124. Gheorghe Hoțopan a
făcut în localitățile româneşti din împrejurimi numeroase
deplasări în care a încercat să atragă la baptism noi
credincioşi125. De‐a lungul timpului, cea mai importantă
activitate spirituală baptistă din cadrul comunității româneşti
din Ungaria s‐a desfăşurat în Micherechi, aici existând şi o
comunitate penticostală importantă126.
Între cele două războaie mondiale numărul creştinilor
baptişti din comunitățile româneşti a crescut de la un an la
altul, mai ales în mediile țărăneşti ortodoxe. Cauzele acestui
succes sunt numeroase, însă fundamentală a fost „dezamăgirea
pe toate teritoriile vieții”127 care i‐a cuprins pe românii rămaşi în
Ungaria după 1918.
După cea de‐a doua mare conflagrație mondială datele
referitoare la baptişti, ca de altfel la toate confesiunile religioase
din Ungaria, sunt mai puțin precise. Regimul comunist din
Ungaria nu a surprins cu prilejul recensămintelor natura religiei
cetățenilor. Ultima evaluare de acest gen, înainte de 2001, a fost
realizată în 1949128. Recensământul din 2001 a consemnat în
Alexandru Hoțopan, Istoria bisericii baptiste din Micherechi, 1921‐1950, (I),
în Lumina, ’97, Giula 1997, p. 6
124 Idem, Istoria bisericii baptiste din Micherechi, 1921‐1950, (II) (fragmente), în
Lumina, ’98, Giula, 1998, p. 7
125 Ibidem, p. 15‐16
126 ***, Românii..., p. 6
127 Anamaria Brad, Răspîndirea religiei baptiste în comunele româneşti:
Chitighaz, Cenadul Unguresc, Micherechi, Apateu şi Crîstor, în Conviețuirea
(Egyűtélés), an1, nr. 1, Seghedin, 1997, p. 56
128 ***, Românii..., p.15
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Ungaria un număr de 17 705 baptişti. În ultimele decenii acest
cult a pierdut mult teren în fața celorlalte129. Cu toate acestea, în
unele sate româneşti biserica baptistă este bine închegată,
credincioşii din Micherechi având o activitate destul de
consistentă, beneficiind inclusiv de legături cu baptişti din
Statele Unite ale Americii130.
Până în 1918 românii din Transilvania, membri ai
aceluiaşi bloc etnic făceau parte din structuri organizatorice
comune, fie că era vorba despre asociații culturale, economice
sau politice. Astfel, găsim nenumărate exemple în care români
originari din satele care astăzi fac parte din Ungaria erau
angrenați în diverse activități şi proiecte la nivelul întregii
Transilvanii sau chiar dincolo de Carpați. Un exemplu elocvent
din acest punct de vedere este Moise Nicoară (1784‐1861).
Originar din Giula, cu studii la Oradea, Arad, Bratislava şi
Viena, el devine una dintre cele mai puternice personalități ale
românilor ardeleni şi reprezentant devotat al intereselor
românilor din Ungaria. Datorită lui, ca urmare a relațiilor pe
care le avea la Curtea vieneză, unde fusese instructorul de
limbă română al arhiducelui Ferdinand, Aradul beneficiază
începând cu 1812 de o şcoală pedagogică românească, de un
institut teologic (1822) şi de un episcop ortodox. În anul 1825
Moise Nicoară pleacă la Bucureşti unde a şi încetat din viață în
1861. Alături de acesta, localitățile româneşti din Ungaria de
astăzi au dat numeroase personalități care s‐au angrenat în
lupta culturală şi națională a românilor transilvăneni înainte de
1918, majoritatea fiind angrenați politic în Partidul Național
Român din Transilvania şi mai puțin în cadrul Partidul Social
Democrat131. Unii dintre aceştia, rămânând în România Mare,
Ibidem
Pastor Daniel Burtic, Din jurnalul Bisericii Baptiste din Micherechi,
în Conviețuirea (Egyűtélés),an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin,
1999, p. 100‐101
131 Aurel Suciu, Moise Nicoară, David Voniga etc.
129
130
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şi‐au continuat activitățile politice şi culturale între cele două
războaie mondiale. Nicolae Roxin din Micherechi, spre
exemplu, a ajuns deputat în Parlamentul de la Bucureşti.
În toamna anului 1918 românii de pe teritoriul de astăzi
al Ungariei au participat activ la demersurile inițiate de liderii
lor pentru unirea acestor teritorii cu România. Când s‐a
constituit Consiliul Național Român din Oradea şi Bihor,
Micherechiul a avut şi un reprezentant acolo în persoana
aceluiaşi Nicolae Roxin132, în Micherechi constituindu‐se şi o
Gardă Națională Română condusă de cadetul aspirant
Alexandru Roxin133. De asemenea, între delegații participanți
din partea cercurilor electorale din Comitatul Bihor la Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918 îi
regăsim pe George Mureşan, econom din Bedeu, Teodor Pătcaş
preot din Peterd, Ioan Bodor, econom din Vecherd, Victor
Domocoş, proprietar din Vecherd134. Toți şi‐au exprimat dorința
de a se uni cu România, doleanță rămasă însă fără consecință ca
urmare a trasării graniței între România şi Ungaria.
Separarea de blocul etnic românesc a creat mari probleme
celor rămaşi în interiorul statului ungar. Legăturile fireşti
existente cu cei din Crişana, Banat şi Transilvania s‐au rupt, iar
comunitatea a rămas practic suspendată, fără nici un sprijin.
Organizarea într‐o structură instituțională minoritară care să
acționeze în direcția sprijinirii intereselor naționalității române
lipsea cu desăvârşire, acest tip de structură existând înainte de
1918 în Partidul Național Român din Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş.
După 1920 statul horthist maghiar a dus o politică ostilă
minorităților. Au fost tolerate doar activități locale (cercuri
culturale, coruri etc.), comunitățile româneşti fiind ele însele
izolate din cauza răspândirii pe un spațiu foarte mare de‐a
1918. Bihorul în epopeea unirii, Editura CCES, Oradea, 1978, p. 121
Ibidem, p. 317
134 Ibidem, p. 240
132
133
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lungul frontierei româno‐ungare. Şi aceste activități erau în
însă în scădere. Nici măcar din punct de vedere bisericesc
românii nu erau mai bine organizați135. Majoritatea
cercetătorilor români din Ungaria nu sunt foarte tranşanți
atunci când vorbesc despre statutul minorității române între
cele două războaie mondiale. Potrivit acestora vinovate ar fi
condițiile istorice speciale136. Cu toate acestea, expresia folosită
spune foarte multe celor familiarizați cu istoria Ungariei
interbelice şi politica acesteia în privința minorităților137.
Capacitatea organizatorică a minorității române a fost în
perioada respectivă extrem de redusă, astfel încât după cel de‐al
doilea război mondial, când noul context politic a făcut posibil
acest lucru, naşterea unei structuri româneşti s‐a făcut nu fără
convulsii138. Impulsul organizatoric a venit nu din interiorul
comunității ci din exterior. „Vinovată” de această situație a fost
noua realitate politică din Ungaria aşa cum a fost ea creionată
chiar din noiembrie 1944 în programul de acțiune al Partidului
Comunist Ungar139. Formele de organizare, de tip front popular
patriotic, erau similare celorlalte state din blocul comunist140.
Conform directivelor epocii şi tipului de organizare a „maselor
populare” din perioada comunistă şi românii au fost obligați să‐
şi structureze formațiuni care răspundeau unor tipare
prestabilite şi nicidecum intereselor proprii. Erau, aşa cum
aprecia şi Mihai Cozma, „programate înainte de toate pentru

Mihai Cozma, Evoluția istorică a identității noastre româneşti/Ce sa
întîmplat şi de ce?/, în Conviețuirea (Egyűtélés),an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1,
Seghedin, 1999, p. 105
136 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 89
137 ***, The Romanians in Hungary. Dynamics of an Ethnic Genocide, Globus
Publishers, Bucharest, 1992, p. 28‐55
138 Ibidem
139 ***, 20.századi magyar történelem 1900‐1994, Szerkesztők: Pölöskei Ferenc,
Gergely Jenő, Izsák Lajos, Korona Könyvkiadó, Budapesta, 1994
140 François Fejtő, Histoire des démocraties populaires, Paris, 1992, passim
135
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reprezentarea demonstrativă, formală a minorității”141, iar
activitățile în care se angrenau erau, potrivit aceluiaşiautor, în
cele mai multe cazuri inutile pentru cauza românimii142.
La 21 martie 1948, la Giula, sub directa oblăduire a
„conducerii de stat şi de partid a orînduirii socialiste” a luat
ființă organizația Uniunea Democratică a Românilor din
Ungaria. Primul ei preşedinte a fost Gheorghe Alexici, iar
secretar general a fost ales Gheorghe Nădăban. În 1949
conducerea Uniunii a suferit modificări. Preşedinte a devenit
Ioan Borbély, vicepreşedinte Gheorghe Bordea, secretar general
Petru Pomuț, iar casier Ilie Moldovan. Activitatea Uniunii a fost
destul de firavă, aproape fictivă, multă vreme. În primul
deceniu al existenței sale, cel mai activ s‐a dovedit a fi tocmai
casierul Ilie Moldovan, originar din Giula. Atât Gheorghe
Alexici, ajuns chiar secretar de stat în Ministerul Culturii în
guvernul de la Budapesta143 şi, în consecință, deturnat de la
principalele obligații care‐i reveneau în calitate de preşedinte,
cât şi Gheorghe Nădăban au fost relativ puțin vizibili în această
poziție. Desigur că asupra acestei stări de fapt şi‐a lăsat
amprenta şi regimul politic de la Budapesta. Abia prin anii ’70,
când conținutul acestui regim s‐a îmbunătățit, Uniunea
Democratică a Românilor din Ungaria a fost ceva mai prezentă
în viața românilor144. Toate acțiunile Uniunii presupuneau însă
prezența unui reprezentant al autorității politice.
Între anii 1957‐1983 liderul formațiunii a fost secretarul
general, funcție deținută de Petru Silaghi. Începând cu anul
1960 s‐au organizat şedințe plenare la care participau români
Mihai Cozma, Evoluția istorică a identității noastre româneşti/Ce sa
întîmplat şi de ce?/, în Conviețuirea (Egyűtélés),an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1,
Seghedin, 1999, p. 105
142 Ibidem
143 Elena Csobai, Românii din Ungaria după 1945, în Simpozion, XVI, Giula,
2007, p. 84
144 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 90
141
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din toată Ungaria. Tot din anul respectiv s‐a introdus funcția de
preşedinte obştesc, deținută până în 1983 de Vasile Marc din
Micherechi. După acesta în fruntea Uniunii a fost ales Gheorghe
Petruşan (1983‐1988), pentru ca între 1988 şi 1990 demnitatea să
fie deținută de Gheorghe Mihăiescu. Secretar general a fost
între între 1983 şi 1990 Gheorghe Marc.
Începând cu anul 1972 Uniunea Democratică a Românilor
din Ungaria a ținut congrese din patru în patru ani145. Cu ocazia
acestor congrese s‐a remarcat faptul că în cadrul minorității
româneşti din Ungaria existau destule divergențe legate în
primul rând de raporturile cu puterea de la Budapesta. Aceste
divergențe s‐au manifestat tot mai evident pe parcursul anilor
’80 când procesul de destindere era vizibil în Ungaria. Punctul
culminant al acestor tensiuni a fost atins cu ocazia congresului
din decembrie 1988 când delegații din Seghedin au refuzat să
participe în semn de protest față de „politica de vitrină a uniunii”,
adică de atitudinea rezervată a liderilor în problema obținerii
de drepturi pentru minoritatea română. Cu acest prilej, Mihai
Cozma a trimis o scrisoare congresului, adresată personal lui
Petru Silaghi, cel care condusese Uniunea decenii de‐a rândul în
bună concordanță cu directivele politice şi ideologice ale
statului ungar, şi care mai avea încă un cuvânt greu de spus în
formularea liniei politice. Mihai Cozma, căruia i s‐a raliat un
grup reformator format din Gheorghe Petruşan, Petru Cîmpian,
Ştefan Frătean, Tiberiu Boca şi Tiberiu Bordaş, a atacat dur
conducerea Uniunii, iar Petru Silaghi a considerat acesta gest
drept unul provocator, drept o încercare de dezbinare a
românilor din Ungaria. Scrisoarea, publicată chiar în numărul
de debut al revistei Informatorul, era în fond şi o critică extrem
de aspră a organismului de conducere a Uniunii, considerată
incapabilă de reformare şi de adaptare la lumea în mişcare din
anii 1988‐1989. Mihai Cozma susținea că „experiențe de două

145

Ibidem
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decenii m‐au convins că propunerile blânde, obişnuite făcute la diferite
întruniri ale noastre au toate şansele de a se pierde fără urmări:
cuvântările rostite la congrese niciodată n‐au fost luate în considerare
în aşa măsură ca, în urma lor, să se şi schimbe ceva (din timp ce
documentele congreselor dovedesc că sunt mereu actuale aceleaşi
probleme concrete). Se pune deci întrebarea: de ce să creadă oricine că
metoda propunerilor, cuvântărilor obişnuite va fi tocmai acum cea mai
folositoare? Nu e firesc să ajungă omul la concluzia că aici nu mai
ajută decât o intervenție gălăgioasă, cum a fost scrisoarea mea?”146.
Părea că grupul de la Seghedin va fi unul care va încerca
modernizarea şi actualizarea discursului liderilor Uniunii
Democratice a Românilor din Ungaria. Revista Informatorul era
tribuna unde se puteau manifesta contestatarii conducerii de
atunci. Deşi se anunța încă din caseta redacțională că urmau să
apară şase numere pe an, după primele două aceasta şi‐a sistat
apariția. Rămâne un mister de ce, după doar două numere, în
care modernitatea discursului jurnalistic şi criticile consistente
şi constructive din paginile sale aduceau un aer nou în cadrul
comunității, aceasta şi‐a încetat apariția. Probabil că încă nu
sosise vremea schimbării. Ne aflam, totuşi, la începutul anului
1989, iar autoritățile statului ungar nu puteau risca încă o
discuție deschisă în chestiunile minoritare, inclusiv în
chestiunea complicității unora din liderii acestora cu autoritatea
comunistă de la Budapesta.
Perioada care a urmat până în 1990 au fost destul de
tensionați, pe fondul unei ambianțe generale destul de
încordate. Anul 1989 a marcat radicalizarea intelectualilor
grupați în jurul Catedrei de Limba şi literatura română a
Institutului Pedagogic “Juhász Gyula” din Seghedin, care erau
extrem de nemulțumiți de activitatea Uniunii Democratice a
Românilor din Ungaria în direcția promovării drepturilor
propriei minorități. Practic, în anul 1989 aceştia au refuzat să

146

Mihai Cozma, Plic deschis, în Informatorul, nr. 1, Seghedin, 1989, p. 8‐9

53

Gabriel Moisa

mai colaboreze cu conducerea acestui organism. Motivul îl
găsim chiar în publicația catedrei, Informatorul, şi este expus de
redactorul publicației Mihai Cozma, profesor în cadrul catedrei
amintite, care la o întâlnire cu secretarul general al Uniunii
Democratice a Românilor din Ungaria, Gheorghe Marc, îi
transmitea faptul că „...Uniunea continuă să activeze într‐un cadru
şi pe baza unui conținut şi mecanism care s‐au dovedit şi până acum
cu totul depăşite şi inutile”147.
Începând cu anul 1989 lucrurile au început să se schimbe.
Ceea ce s‐a câştigat în primul rând a fost posibilitatea
organizării după principii voluntare a comunității româneşti
din Ungaria, chiar dacă multe din tarele organizaționale ale
vechiului regim mai erau încă prezente148.
La 15‐16 decembrie 1990, cu ocazia unei adunări generale
ținută la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Giula, s‐a constituit
Uniunea Românilor din Ungaria. Preşedinte a devenit
Gheorghe Petruşan. Aceasta a fost instituția de reprezentare a
românilor din Ungaria, atât sub aspect cultural cât şi politic,
până în 1994. La 5 iunie 1995 Uniunea Românilor din Ungaria a
devenit Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria,
asumându‐şi din acel moment exclusiv sarcini cultural‐
profesionale. Preşedinte a fost ales Tiberiu Herdean, acesta fiind
urmat de Ioan Ciotea149.
Această transformare s‐a datorat apariției Legii
Minorităților Naționale şi Etnice din Ungaria în anul 1993. Ea
urma să asigure drepturi egale pentru minoritățile naționale şi
etnice în vederea păstrării culturii proprii şi specificului
național. Prin această lege s‐a stabilit şi noul tip de reprezentare
a minorităților. Ele urmau să‐şi aleagă autoguvernări locale,
Informatorul, nr. 2, Seghedin, 1989, p. 9
Mihai Cozma, Evoluția istorică a identității noastre româneşti/Ce s‐a
întîmplat şi de ce?/, în Conviețuirea (Egyűtélés),an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1,
Seghedin, 1999, p. 105
149 Ibidem
147
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care ulterior, la nivel național, îşi alegeau o autoguvernare pe
țară150. Aceste structuri erau alese în cadrul scrutinelor locale
generale din Ungaria şi primeau competențe în problemele de
învățământ, cultură, presă etc. ale minorității, inclusiv în ceea ce
priveşte finanțarea.
În privința minorității române, pentru alegerile din 1994
s‐au format 11 asemenea autoguvernări. Acestea s‐au constituit,
conform legii, în martie 1995, la Giula, într‐o Autoguvernare pe
Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU). Preşedintele acesteia a
fost până în 1998 Ioan Budai, vicepreşedinți Gheorghe Ardelean
şi Gheorghe Netea. La alegerile complementare din 1995 s‐a
constituit a 12‐a autoguvernare minoritară, cea de la Seghedin.
Neparticipând la şedința de constituire a AȚRU de la Giula,
aceasta nu a devenit atunci membră a acestui organism național
de reprezentare151.
Pentru alegerile din anul 1998 s‐au înființat alte asemenea
structuri locale, inclusiv 12 autoguvernări de sector la
Budapesta152. Majoritatea membrilor acestora nu erau însă
români. Legea Minorităților Naționale şi Etnice din Ungaria
prevedea că cetățenii aveau libertatea deplină să‐şi aleagă
identitatea etnică, astfel că numeroşi neromâni şi‐au constituit
autoguvernări aşa‐zis româneşti. Conform unor lideri ai
românilor din Ungaria, din neant au apărut „români” care până
atunci nu‐şi descoperiseră această apartenență etnică153.
Fenomenul s‐a amplificat apoi de la o alegere minoritară la alta,
astfel încât s‐a ajuns la situația că multe „autoguvernări
româneşti” nu aveau în componența lor nici un minoritar
român din Ungaria. S‐a ajuns astfel ca la alegerile minoritare
din toamna anului 2006 să fie alese nu mai puțin de 46
***, Românii..., p. 23
Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 90
152 ***, Românii..,. p. 24
153 Eva Iova, Fraudă electorală de proporții, în Foaia românească, 13 octombrie
2006, p. 3
150
151
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autoguvernări româneşti154. Situația este în totală discordanță
cu scăderea numărului de români din Ungaria. S‐au ales 46 de
autoguvernãri româneşti, din care 15 la Budapesta, 13 în județul
Bichiş, 11 în Bihor, 5 în județul Csongrád şi câte una în județele
Borsód‐Abaúj‐Zemplén
şi
Pesta.
Asociația
actualei
Autoguvernări pe Țară are reprezentanți în 32 de localitãți,
Asociația Femeilor Ortodoxe în 15, iar Asociația Românã din
Capitalã în 5 aşezãri155.
Mai mult, la şedințele ordinare şi extraordinare ale celor
mai multe dintre autoguvernări, mai ales la nivelul AȚRU, se
înâlneşte o situație ciudată potrivit căreia discuțiile au loc
exclusiv în limba maghiară, consecință a faptului că „membrii”
comunității româneşti nu cunosc de fapt limba română sau pur
şi simplu nu sunt români156. Situația nu este deloc confortabilă
pentru românii din Ungaria. Acest fapt îl semnalează mulți
dintre reprezentanții comunității româneşti, iar ziarul Foaia
românească a atras de multe ori atenția asupra anomaliilor
existente ca urmare a rezultatelor „şocante” ale alegerilor, când
apăreau numeroşi necunoscuți (neromâni) pe listele electorale
şi ulterior între deputații autoguvernărilor157. Rezultatele de la
ultimele alegeri (2006) sunt concludente şi din acest punct de
vedere. Iată ce spun redactorii Foii româneşti despre acest lucru:
„La alegerile minoritare din anii anteriori, numele candidaților a fost
transcris în ziarul nostru în româneşte. În cursul redactării
materialului actual însă ne‐am dat seama cã tot mai puțin cunoaştem
persoanele care candideazã şi apoi reuşesc sã ajungã în
autoguvernările româneşti. În primul rând, la candidații din
Budapesta am întâmpinat mari probleme. Persoanele cunoscute în
rândul comunității (pentru cã s‐au remarcat într‐un fel sau altul în

Rezultatele alegerilor minoritare 2006, în Idem, 6 octombrie 2006, p. 3
***, Românii..., p. 24
156 Eva Iova, Cine sunt ei?, în Foaia românească, 13 octombrie 2006, p. 3
157 Rezultatele alegerilor minoritare 2006, în Idem, 6 octombrie 2006, p. 3
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viața noastrã cultural‐religioasă românească) îi scriem în
româneşte”158.
Potrivit unor reprezentanți ai comunității româneşti din
Ungaria întregul context este întreținut de însăşi actuala
conducere a AȚRU, în funcție din 1998159. Preşedintele Traian
Cresta a fost ales în 1999 şi la fiecare scrutin acesta este reales,
desigur beneficiind de complicatul şi permisivul (înadins?)
sistem electoral care oferă şi neromânilor posibilitatea să
voteze160. Practic, în conducerea AȚRU există un status‐quo din
1999. Atunci preşedintele Traian Cresta a fost secondat de
vicepreşedinții Gheorghe Oros, Gheorghe Gulyas şi Ioan
Tănăsiu. La alegerile din 2002 locul lui Gheorghe Oros a fost
luat de Gheorghe Ardelean, restul funcțiilor fiind păstrate161.
Situația a rămas neschimbată şi după alegerile minoritare din
toamna anului 2006, când Traian Cresta a câştigat prin acelaşi
mecanism electoral un nou mandat de patru ani în fruntea
AȚRU. Unii lideri ai românilor din Ungaria îl acuză pe actualul
preşedinte al AȚRU că pentru a perpetua această stare de
lucruri recurge la tot felul de subterfugii şi atacuri la adresa
contestatarilor săi. Între acestea, tentativa de reducere la tăcere
a Foii româneşti prin subfinanțare, în condițiile în care mai
tânărului ziar Cronica îi sunt asigurate surse de finanțare
întrucât îi este favorabil162. De altfel, spun aceştia, Cronica a
apărut ca o instituție de presă paralelă cu Foaia românească
pentru că aceasta avea uneori o atitudine critică la adresa AȚRU
şi nu putea fi strunită. În acest sens poate fi privit şi mai noul
Centru de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe Țară a
Numele candidaților, în Ibidem
Eva Iova, AȚRU s‐a constituit cu uşile închise. Traian Cresta va fi şi în
următorii ani preşedintele AȚRU, în Idem, 7 martie 2003, p. 3
160 Eva Iova, Un cetățean‐un vot, în Idem, 30 ianuarie 2009, p. 3
161 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 91
162 O decizie care pune în pericol Foaia românească, în Foaia românească, 24
aprilie 2009, p. 3; Eva Iova, Trădarea din Joia Mare, în Ibidem
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Românilor din Ungaria, înființat în 2003 la Giula163, pentru care s‐
ar vrea concurentul Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria, aflat de asemenea în opoziție cu reprezentanța politică
a românilor din Ungaria. Suspiciunea este alimentată şi de
faptul că activitățile Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria sunt din ce în ce mai puțin finanțate după apariția
Centrului de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe Țară a
Românilor din Ungaria, asemeni Foii româneşti.
Situația nu pare să se schimbe nici pe viitor întrucât în
Ungaria nu se vorbeşte de vreo modificare a Legii Minorităților.
Eva Iova, redactorul şef al celei mai vechi publicații româneşti
din Ungaria, Foaia românească, trăgea la începutul anului 2009
un semnal de alarmă în perspectiva viitoarelor alegeri
minoritare din toamna anului 2010: „Situația poate fi mult mai
tragică decât cum ne‐o imaginăm. În aceste zile au început deja
sondajele de probă ale recensământului ce va avea loc în 2011. La doar
câteva luni după următoarele alegeri minoritare din toamna anului
2010 (la care – fără modificarea legii şi, mai ales, fără sprijinul
puternic al Bucureştiului – nu avem nici o şansă să scăpăm de
etnobişnițari şi de ne‐români), se va face recensământul populației
Ungariei, iar rezultatul catastrofal deja se prevede. Nu, nu credem cã
vor fi mai puțini românii decât în 2001, când s‐au declarat români
doar 7995 de persoane. Credem că rezultatul recensãmântului va fi la
fel de fals şi nereprezentativ ca şi alegerile minoritare româneşti şi
întreg sistemul de autoguvernări româneşti, în frunte cu
Autoguvernarea pe Țarã a Românilor din Ungaria şi Autoguvernarea
Româneascã pe Capitală. Vor apãrea „noi” români în localitãți sau în
sectoare budapestane, unde nu au fost niciodatã şi nu sunt nici azi
instituții româneşti, biserici sau şcoli, şi se vor ruşina sã se declare
români cei din Micherechi sau Chitighaz, care au trecut şi prezent,
dar s‐ar putea sã li se fure viitorul164.
Eva Ruja Bányai, Centrul de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe
Țară a Românilor din Ungaria, în Lumina 2004, Giula, 2004, p. 30‐37
164 Eva Iova, Un cetățean‐un vot, în Foaia românească, 30 ianuarie 2009, p. 3
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În fața acestor lucruri, tot mai puțini lideri marcanți ai
comunității româneşti din Ungaria au luat poziție. Mihai
Cozma bunăoară, consideră că activitatea instituțională a
românilor din Ungaria este „suprapolitizată şi supraformală.
Numărul pseudoactivităților nu este mai mic decât activităților
adevărate”165. Încheiem acest capitol cu o concluzie a aceluiaşi
Mihai Cozma care considera că nici până în prezent „Nu s‐au
găsit – dar nici nu se caută – forme prin care majoritatea românilor să
se poată considera antrenată şi apreciată în viața minoritară, să simtă
că aparține de această comunitate”166.

Mihai Cozma, Evoluția istorică a identității noastre româneşti/Ce s‐a
întîmplat şi de ce?/, în Conviețuirea (Egyűtélés),an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1,
Seghedin, 1999, p. 105
166 Ibidem
165
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II.
Instituții producătoare de istorie la românii
din Ungaria

Despre o cercetare istorică instituționalizată consistentă la
românii din Ungaria nu poate fi vorba decât după 1990. Până
au existat doar eforturi individuale ale unor entuziaşti
preocupați de trecutul minorității române care au oferit opere
istoriografice mai mult sau mai puțin semnificative. De altfel,
până după schimbarea de regim, în Ungaria nu exista practic
nici o instituție de cercetare în domeniul istoriei, iar la capitolul
publicații istorice de profil putem aminti doar revista Timpuri
(1985‐1989), nici aceasta însă dedicată exclusiv istoriei. În cadrul
catedrelor de Filologie Românã a Universitãții ELTE din
Budapesta şi a celei limba si literatura română din cadrul
Universității din Seghedin (fostă catedra de limba şi literatura
română a Institutului Pedagogic “Juhász Gyula” din Seghedin)
existau de asemenea profesori români din Ungaria care, chiar
dacă nu aveau o pregătire istorică propriu‐zisă, majoritatea
fiind filologi, au oferit celor interesați fragmente de istorie a
comunității româneşti din Ungaria167. În cadrul acestora îşi mai
desfăşureau activitatea şi cadre didactice originare din
România, atât de etnie maghiară cât şi română. Învățământul
minorităților din Ungaria nu a permis niciodată formarea
instituționalizată a profesorilor români de istorie168 astfel încât
Mihaela Bucin, O identitate difuză .Repertoriul narativ contemporan al
românilor din Ungaria, Philologica Jassyensia, an I, Nr. 1‐2, Iaşi, 2005, p. 145
168 Idem, Avem nevoie de istorie?, în Conviețuirea (Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998,
an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 81
167
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aceştia nu au posibilitatea să devină specialişti decât dacă
urmează facultățile maghiare de profil.
Catedra de Filologie Românã a Universitãții ELTE din
Budapesta este cea mai veche instituție unde se învață limba
română în Ungaria de azi. În 2003 aceasta a sărbătorit 140 de ani
de existență169. Crearea acestei catedre în anul 1863 a fost o
consecința unei doleanțe mai vechi a studenților români din
Budapesta, exprimată chiar şi cu prilejul revoluției de la 1848.
Profitând de scurta perioadă liberală a Imperiului şi de
insistențele episcopilor Andrei Şaguna şi Vasile Erdeli pe lângă
autoritățile vieneze, dar şi datorită creşterii continue a
numărului studenților români de la Universitatea din
Budapesta, 34 în 1862, începând cu 1863 aceasta lua ființă
efectiv170. Primul profesor a fost bihoreanul Alexandru Roman,
fiul preotului din Auşeu171, cel care la 27 aprilie 1863 îşi rostea
discursul inaugural. Alexandru Roman a rămas în fruntea
catedrei până la moartea sa, survenită în 1897172. Cei care au
venit după el nu au mai atins dimensiunea primului dascăl. Cei
mai mulți nici măcar nu erau români, cu trei excepții, Ioan
Ciocan din Năsăud, Iosif Siegescu, acesta din urmă un profesor
extrem de controversat, fiind privit de români drept „renegatul
care a întors spatele țarii”, iar in ochii intelectualitatii
maghiare „slugarnicul lipsit de talent173, şi Alexici György.
Imediat după Alexandru Roman în fruntea catedrei a ajuns
Oscar Asboth, profesor de limbi slave, urmat de Alexici
György, Ioan Ciocan şi Iosif Siegescu. Toți ceilalți şefi de

Cornel Munteanu, Moment aniversar (1863‐2003). Catedra de română din
Budapesta la 140 de ani, în Foaia românească, 17 octombrie 2003, p. 11
170 Gelu Neamțu, Alexandru Roman, marele fiu al Bihorului (1826‐1897),
Fundația Culturală Cele Trei Crişuri, Oradea, 1995, p. 69.
171 Ibidem
172 Ibidem, p. 172
173 Cornel Munteanu, Moment aniversar (1863‐2003). Catedra de română din
Budapesta la 140 de ani, în Foaia românească, 17 octombrie 2003, p. 11
169
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catedră până în prezent nu au mai fost români ci numai
vorbitori de limbă română: Carlo Tagliavini, Tamás Lajos, Gáldi
László, Domokos Sámuel, Pálffy Endre şi Miskolczy Ambrus,
cu observația că unii dintre aceştia, Domokos Sámuel şi
Miskolczy Ambrus sunt maghiari originari din Transilvania.
O mențiune se cuvine adusă profesorului Carlo
Tagliavini (1903‐1982), lingvist italian preocupat de lingvistică
generală şi romanistică174, ajuns şeful catedrei de limba română
în anul 1928. Între lucrările sale amintim: Introducere în
lingvistica romanească, Gramatica istorică a limbii valahe,
Antichitatea literaturii vlahe, Introducere in geografia lingvistica si
istoria cuvintelor limbii române, Introducere în istoria limbii române,
Cele mai vechi poezii populare românesti si exercitii de seminariu
etc175. Carlo Tagliavini a format în atelierul său mai mulți
lingvişti între care Tamás Lajos şi Gáldi László, viitorii şefi ai
catedrei de limba română de la ELTE. Între anii 1927 şi 1933 a
fost directorul revistei Studi Rumeni. Actualmente catedra are în
frunte pe profesorul universitar Miskolczy Ambrus.
Cu mici excepții (Mika Sandor, autor al unor cercetări
referitoare la istoria Transilvaniei176, pentru scurt timp membru
al catedrei la începutul secolului al XX‐lea, şi Miskolczy
Ambrus, originar din județul Mureş, istoric, unul dintre autorii
celor trei volume Istoria Transilvaniei (Erdely Tortenete)), şefii de
catedră nu au fost istorici ci filologi sau lingvişti. Totuşi, aceştia,
alături de alți membri ai catedrei au avut aplecare spre studiul
istoriei. Merită amintit aici Domokos Sámuel, de asemea
originar din România, județul Alba, autorul mai multor cărți
Idem, Şcoala în limba română: învățământul superior din Ungaria. Catedra de
română din Budapesta (II), în Acrostih, Baia Mare, an I, nr.4, 2004,
http://acrostih.holisun.com/nr_4/corespondente.php
175 Ibidem
176 Cornel Munteanu, Şcoala în limba română: învățământul superior din
Ungaria. Catedra de română din Budapesta (I), în Idem, Baia Mare, an I, nr.3,
2004, http://acrostih.holisun.com/nr_4/corespondente.php
174
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între care Tipografia din Buda. Contribuția ei la formarea ştiinței şi
literaturii române din Transilvania la începutul secolului al XIX‐
lea177, profesor universitar la Catedra de Filologie Românã a
Universitãții ELTE din Budapesta începând cu anul 1948 până
la pensionare în anul 1983178.
Catedra a avut şi o revistă anuală proprie în care erau
publicate parte din rezultatele cercetătorilor din cadrul acesteia.
Revista a apărut între 1994 şi 1999, se numea Europa, şi era axată
pe studii de istorie si civilizație română179.
Catedra de limba si literatura română din cadrul
Universității din Seghedin (fostă Catedra de limba şi
literatura română a Institutului Pedagogic “Juhász Gyula”
din Seghedin) s‐a constituit în anul 1955. Inițial, Catedra de
limbă şi literatură a fost întemeiată în anul 1949 în cadrul
Şcolii Superioare Pedagogice „Apáczai Csere János” din
Budapesta. Scopul urmărit era acela de a „satisface necesitățile
de cadre didactice pentru ciclul superior al şcolilor generale
româneşti înființate începînd cu anul 1946”180. Primul director al
instituției a fost profesorul Pálffy Endre, originar din Toplița,
mutat la Budapesta după 1944. El a rămas în funcție până
când catedra s‐a mutat la Seghedin în anul 1955. Începând cu
anul 1954 se remarcă o ridicare a nivelului studenților şi o
mai bună cunoaştere a limbii române. Majoritatea celor care
urmau cursurile acestei şcoli erau absolvenți ai Liceului
românesc “Nicolae Bălcescu” din Giula, înființat în anul
1949181.

Domokos Sámuel, Tipografia din Buda. Contribuția ei la formarea ştiinței şi
literaturii române din Transilvania la începutul secolului al XIX‐lea, Editura
NOI, Giula, 1994
178 Ibidem, p. 208
179 Cornel Munteanu, Literatura românilor din Ungaria, II, Casa Cărții de
Ştiință, Cluj‐Napoca, 2009, p. 33
180 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 60
181 Ibidem, p. 60‐61
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În 1955, catedra a fost transferată la Seghedin, iar Pálffy
Endre a trecut la Catedra de Limbă şi Literatură Română a
Universității Eötvös Loránd din Budapesta. La Seghedin
catedra a fost formată în primul an din Váncsa Vilmos,
Gheorghe Mészáros (acesta preda istoria şi geografia), Csanádi
Károly şi Elisabeta Sasi, desemnată drept şef de catedră182. În
1958 şefă de catedră a devenit Csanádi Lajosné, ea ocupând
această funcție până în 1961, iar între 1961 şi 1980 la conducerea
catedrei s‐a aflat Váncsa Vilmos. În jurul anilor 1961‐1963 la
catedră au venit doi tineri care în deceniile următoare au
devenit importante personalități ale culturii româneşti din
Ungaria, Mihai Cozma şi Gheorghe Petruşan183. La sfârşitul
anilor ’70 este cooptat în colectivul catedrei şi Petru Câmpian,
care a predat până în 1990, iar mai târziu (1983) Ana Hoțopan,
absolventă a Facultății de Filologie din Bucureşti, şi, din 1991
până în 1999, Eva Ruja Molnár.
După 1990 în cadrul catedrei au funcționat şi profesori
invitați din România : Gavril Scridon, Máté Gábor, Vasile Voia.
Între 1980‐2003, catedra a fost condusă de Gheorghe Petruşan,
iar în prezent şeful catedrei este Ana Hoțopan184.
Catedra de limba si literatura română din cadrul
Universității din Seghedin s‐a mutat la începutul anului 2008
într‐o clădire nouă185. Cu aceastã ocazie, Ana Hoțopan, şefa
catedrei, făcea un bilanț al realizărilor, prezentând totodată şi
noile cadre intrate în componența colectivului spunând că: „aş
dori sã amintesc cã nu numai sediul s‐a înnoit, ci avem şi noi cadre
didactice. În locul domnului profesor Gheorghe Petruşan, care a ieşit
Elena Munteanu, Catedra de limba şi literatura română din Seghedin – o
prezență activă în viața comunității, în Conviețuirea (Egyűtélés), an 3, nr. 2‐3,
Seghedin, 1999, p. 83
183 Ibidem, p. 84
184 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 61
185 A.L.B., Sărbătoare dublă la Catedra de română din Seghedin, în Foaia
românească, 7 martie 2008, p. 5
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la pensie este profesorul Petru Weber. Acesta a terminat istorie la
Cluj, a dat doctoratul la Londra şi a lucrat la Berlin, aşa cã vorbeşte
mai multe limbi la perfecție, ceea ce este un mare avantaj pentru
catedra noastrã. Şeful de la catedra de francezã predã studenților
noştri din anul patru literaturã românã, iar Emil Cristea le învațã
limbajul de specialitate de management (comerț). S‐a fãcut în toamna
trecută şi un schimb de lector, în locul profesoarei Emma Adam a
venit profesoara Maria Gavra de la Arad”186.
După încercarea nereuşită de a avea o publicație proprie
cu Informatorul, anii ‘90 au adus cu ei reuşita prin editarea,
începând cu anul 1997, a revistei trimestriale Convietuirea
(Egyűtélés), care apare şi în prezent.
Totuşi, primele încercări mai închegate în domeniul
reconstituirii trecutului istoric al comunității sunt detectabile
începând cu mijlocul anilor ’70 când, printr‐o hotărâre
ministerială187, s‐a ajuns la concluzia că ar fi important să se
cerceteze instituționalizat istoria şi etnografia minorităților din
Ungaria188. Aceasta urma să se realizeze prin intermediul
muzeelor de istorie apelând la metodele muzeografiei. Astfel,
unele muzee au fost însărcinate cu cercetarea acestora.
În ceea ce priveşte minoritatea română din Ungaria, în
anul 1974 s‐a decis ca muzeul din Bichişciaba să devină muzeul
de bază al românilor şi slovacilor din Ungaria. După mai mulți
ani în care s‐au depus eforturi serioase de a colecționa materiale
pentru expoziții şi depozite, în anul 1978 la muzeul din
Bichişciaba s‐a înființat o secție de etnografie unde au fost
angajați un etnograf, un istoric şi un custode189. Cei trei
specialişti aveau ca sarcină principală să organizeze o expoziție
Ibidem
Elena Csobai, Din istoria muzeografiei județului Bichiş. Înființarea muzeului
din Bichişciaba ca muzeu de bază al românilor din Ungaria, în Lumina ’96,
Giula, 1996, p. 10
188 Ibidem
189 Ibidem, p. 11
186
187
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în care să fie reflectată istoria şi etnografia celor două minorități
din județul Bichiş. Prima manifestare expozițională temporară
referitoare la românii din Ungaria a fost organizată în 1983 şi s‐
a intitulat “De la Coresi la Calendarul nostru”190. A fost prima
expoziție din Ungaria după 1920 în care s‐a prezentat un istoric
al comunităților româneşti din Ungaria. Ulterior au mai fost
organizate şi altele.
Începând cu sfârşitul anilor ’70 cercetările româneşti de la
Muzeul “Munkácsy Mihály” din Bichişciaba se leagă de
activitatea Elenei Csobai. Activând sub aspect publicistic atât în
zona etnografiei cât şi a istoriei, Elena Csobai este incontestabil
unul dintre cei mai importanți recuperatori ai trecutului istoric
al românilor din Ungaria. Ideile şi programul său de cercetare
sunt expuse încă de la sfârşitul anilor ’70 într‐un articol din
Foaia noastră intitulat Despre cercetarea istoriei locale a
minorităților191. Vreme de trei decenii Elena Csobai a investigat
profesionist şi cu instrumentele avute la îndemână istoria
minorității româneşti din Ungaria.
Altă instituție muzeală unde cercetările româneşti
sunt aprofundate este Muzeul orăşenesc “Erkel Ferenc” din
Giula, capitala românilor din Ungaria. Principalele
preocupări referitoare la români sunt circumscrise
cercetărilor din domeniul etnografiei. Până în 1976 acestea
s‐au derulat absolut întâmplător şi numai dacă în procesul
de colecționare de obiecte țărăneşti din județul Bichiş se
nimereau obiecte provenite din mediul românesc. Primul
etnograf preocupat la modul real de mărturiile comunității
româneşti a fost, începând cu anul 1976 etnograful Bencsik
János. Acesta a devenit în timp un nume de referință pentru
cercetarea
sub
aspect
etnografic
a
minorității

Ibidem, p. 12
Elena Csobai, Despre cercetarea istoriei locale a minorităților, în Foaia
noastră, nr. 3, 1979, p. 21
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româneşti192.Vreme de mai bine de un deceniu, în care a fost şi
directorul instituției muzeale, acesta a depus eforturi
competente în direcția îmbogățirii colecțiilor referitoare la
românii din acest spațiu. De asemenea, Bencsik János a pus
bazele bibliotecii sonore a colecției etnografice româneşti,
înregistrând culegerile într‐un inventar separat193. Această
bibliotecă s‐a îmbogățit şi prin contribuția lui Alexandru
Hoțopan, autor a mai bine de 70 de ore de material sonor194.
Primul cercetător român încadrat la Muzeul din Giula a fost
Emilia Martin, în anul 1983. Etnograf înainte de toate, dar şi istoric
prin cercetările pe care le‐a realizat de‐a lungul anilor, Emilia
Martin s‐a alătural Elenei Csobai în efortul de investigare cât mai
complexă a propriei comunități din județul Bichiş. Din acel an
românii din Ungaria au beneficiat de o serioasă echipă de cercetare
formată din Elena Csobai şi Emilia Martin, care au reconstituit
numeroase ipostaze ale trecutului românilor pe aceste meleaguri.
Emilia Martin a absolvit Universitatea “Kossuth Lajos” din
Debrețin, specialitatea maghiară‐etnografie. Domnia sa a
îmbogățit serios inventarul românesc al muzeului în cei peste 25
de ani de activitate. În jurul anilor 2000 acesta trecuse de 1000 de
piese195. Succesul colecționării obiectelor țărăneşti româneşti se
datorează în primul rând taberelor etnografice organizate
începând cu anul 1976 în mai multe localități cu populație
românească din Ungaria196.
În fine, la Chitighaz a mai fost inaugurată în anii 1983‐
1984, după serioase recondiționări, o Casă Muzeu, de altfel

Eszter Szendrei, O privire de ansamblu asupra cercetărilor etnografice
româneşti efectuate de Muzeul “Erkel Ferenc” din Giula, în Din tradițiile
populare ale românilor din Ungaria, nr. 13, 2000, Budapesta, p. 107
193 Ibidem, p. 110
194 Ibidem, p. 114‐115
195 Ibidem, p. 111
196 Emilia Martin, Cercetări în cadrul taberelor etnografice (1976‐1999), în
Izvorul, nr. 20, 1999, Giula, p. 54‐61
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singurul aşezământ de acest tip al românilor din Ungaria197.
Aceasta este construită în a doua jumătate a secolului al XIX‐lea
şi cuprinde toate caracteristicile unei case româneşti de epocă.
Are trei încăperi, de‐a lungul cărora se află „târnațul”198. Până
în anul 2006 a fost în proprietatea Primăriei Chitighaz, dar la 17
mai 2006, într‐un cadru festiv, în prezența mai multor
oficialități, a trecut în patrimoniul AȚRU, mai exact a Centrului
de Documentare şi Informare din Giula: “Sãptãmâna trecută, casa
muzeu s‐a ales cu un nou proprietar, şi anume, prin semnarea
contractului de vânzare‐cumpãrare a ajuns în proprietatea
Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria. Miercuri, 17 mai,
în sala festivã a primăriei din Chitighaz, în fața câtorva consilieri şi
membri ai AȚRU, Heizer Antal, preşedintele Oficiului pentru
Minorități, Traian Cresta, preşedintele AȚRU, şi Gheorghe Guiaş,
primarul comunei Chitighaz, a fost semnat contractul de vânzare al
casei muzeu”199. Acest lucru nu a întrunit opțiunile întregii
comunități româneşti din Ungaria ci numai a unei părți din
aceasta200. În fruntea acestei instituții de cultură româneşti se
află Petru Selejan. Casa Muzeu din Chitighaz nu desfăşoară nici
o activitate de cercetare, ea fiind exclusiv un loc de vizitare. De
asemenea, Petru Selejan nu desfăşoară activitate publicistică în
direcția cercetării istoriei locului.
După 1990 s‐a constituit cea mai importantă instituție de
cercetare a istoriei românilor din Ungaria: Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria, înființat în anul 1993201.
Maria Sarca Zombai, Chitighazul, în trecut şi azi, în Foaia românească, 9
ianuarie, 2009, p. 3
198 Ibidem
199 Casa Muzeu din Chitighaz a fost vândută, în Idem, 26 mai 2006, p. 3
200 Ioan Lițiu din Chitighaz, Melinda, casa muzeu şi economia de piață, în
Idem, 26 mai 2006, p. 3: Chitighazul, un sat vândut, în Idem, 22 septembrie
2006, p. 3
201 Institutul de cercetări al românilor din Ungaria. Un deceniu de existență
1993‐2003, redactor şi editor responsabil Maria Berényi, Giula 2003,
passim
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Între 1990 şi 1993 au existat diverse forme de organizare
voluntară a intelectualilor români interesați de trecutul
comunității, premergătoare Institutului. Schimbările de
substanță survenite şi în societatea ungară, ca peste tot în
centrul şi estul Europei, au permis aceste demersuri202. La
începutul lunii aprilie 1991, la sediul Uniunii Românilor din
Ungaria a avut loc o înâlnire a unui grup de intelectuali români
al cărui scop a fost dezbaterea unui plan propus de Maria
Berényi intitulat Proiect cu privire la înființarea unui grup al
cercetătorilor ştiințifici. În urma discuțiilor a fost constituit un
cerc al cercetătorilor ştiințifici din diverse domenii: istorie,
literatură, lingvistică, etnologie, etnografie etc., intitulat Pentru
cultura românească din Ungaria. Documentul fondator a fost
semnat de 14 nume urmând ca în decurs de o lună cine dorea
putea să facă acelaşi lucru căpătând automat calitatea de
membru fondator203. Între aceştia se numărau: Maria Berényi,
Eva Cozma, Lucia Borza, Marius Maghiaru, Elena Csobai, Ana
Hoțopan, Mihaela Bucin, Emilia Martin, Gheorghe Santău,
Alexandru Hoțopan, Ana Borbély. Aşa cum s‐a dovedit şi cu
ocazia primei întruniri a cercului din luna septembrie 1991, cel
mai activ membru al cercului a fost Maria Berényi204.
La 7 februarie 1992, la sediul Uniunii Românilor din
Ungaria s‐au întrunit majoritatea membrilor cercului şi au făcut
bilanțul activității din anul 1991. S‐a ajuns la concluzia că este
necesară transformarea acestuia într‐o formă structurată, ca
persoană juridică independentă205. Cu acel prilej au fost
discutate organigrama instituției, dezbaterea bugetului şi
Gergely András, Istoria Ungariei, Asociația Culturală Haáz Rezsö,
Odorheiu Secuiesc, 1993, p. 140‐143
203 ‐h‐, Un cerc al cercetătorilor ştiințifici “Pentru cultura românească din
Ungaria”, în Foaia noastră, 12 aprilie 1991, p. 1
204 ‐j‐, Pe marginea unei întruniri, în Idem, 27 septembrie 1991, p. 1
205 ‐ni‐, S‐a constituit Comunitatea cercetătorilor ştiințifici şi a creatorilor români
din Ungaria, în NOI, 14 februarie 1992, p. 4
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alegerea conducerii noii structuri, care avea să se numească
Comunitatea cercetătorilor ştiințifici şi a creatorilor români din
Ungaria. Preşedinte al Comunității a devenit în urma votului dr.
Maria Berényi, iar vicepreşedinți dr. Gheorghe Santău şi Emilia
Martin206. Un an mai târziu, la 13 februarie 1993, avea loc
Adunarea generală ordinară a Comunității cu următoarea
ordine de zi:
1. Instituționalizarea cercetărilor ştiințifice ale Comunității
2. Aprecierea activității din anul trecut
3. Programul de muncă şi bugetul anului curent
4. Diverse
Aşadar, pentru prima dată se aducea în discuție
instituționalizarea cercetărilor referitoare la românii din Ungaria.
După îndelungi discuții pe marginea proiectului s‐a decis
constituirea unui institut cu o pondere social‐culturală
importantă. Acesta urma să se numească Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria, iar sediul urma să fie comun cu acela al
Uniunii Românilor din Ungaria, situat în Giula. Institutul a
funcționat sub egida Comunității cercetătorilor ştiințifici şi a
creatorilor români din Ungaria având un buget comun.
Conducătorii instituției urmau să fie aleşi pe bază de concurs207.
Acest fapt s‐a întâmplat la 29 mai 1993. La concurs s‐au
prezentat două candidaturi: Alexandru Hoțopan şi Maria
Berényi. Primul s‐a retras din concurs încă de la deschiderea
şedinței de alegeri, iar Maria Berényi a fost aleasă directorul
Institutului208. Domnia sa a rămas în conducerea Institutului
până astăzi fiind considerată de colegi drept cea mai potrivită
pentru această calitate întrucât era „veşnic în căutare, scormonind
în permanență arhive şi biblioteci, [iar] năzuința de mai mulți ani a
Ibidem
‐ah‐, Adunarea generală a Comunității ştiințifice. Înființarea unui institut
ştiințific, în Idem, 19 februarie 1993, p. 3
208 S‐a înființat Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, în Idem, 4
iunie 1993, p. 4
206
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distinsei cercetătoare şi poete era să adune forțele spirituale şi
creatoare ale comunității româneşti din Ungaria”209.
Scopul instituției era formulat foarte concis în trei direcții:
1. Asigurarea continuității şi a cadrului organizat al unor
cercetări eficiente, respectiv garantarea unui cadru
instituționalizat
2. Coordonarea cercetărilor
3. Asigurarea fondurilor financiare necesare funcționării
Trei erau domeniile principale de cercetare ştiințifică
stabilite: istoria minorității române, studierea limbii materne şi
culegerea şi cercetarea valorilor etnografice210. Tot cu acest prilej
s‐a decis editarea unor reviste de specialitate şi volume
independente. Cele două publicații urmau să fie Lumina,
succesoarea revistei Timpuri, al cărei redactor urma să fie Elena
Csobai, şi Izvorul, condus pe mai departe de Alexandru
Hoțopan211. Ele existau deja, iar trecerea lor sub coordonarea
Institutului a fost catalogată drept o „problemă spinoasă” şi nu s‐
a făcut imediat ci câteva luni mai târziu212.
În timp, Secția de istorie a Institutului a fost printre cele
mai consistente. Cei care şi‐au desfăşurat activitatea în cadrul
acestui compartiment au realizat importante cercetări
referitoare la istoria bisericii, învățământului şi a localităților cu
populație românească din Ungaria, la prezentarea unor
personalități, care prin viața şi activitatea lor se leagă de
trecutul românilor din zonă.
Periodic cei care aveau contracte de cercetare câştigate
prin intermediul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria
E.I., De la Cercul ştiințific la Institutul de Cercetări..., în Calendarul
românesc, 1994, p. 139
210 ‐ah‐, Adunarea generală a Comunității ştiințifice. Înființarea unui institut
ştiințific, în NOI, 19 februarie 1993, p. 3
211 Ibidem
212 M. B., Şedința cercului cercetătorilor şi creatorilor români din Ungaria, în
Idem, 22 noiembrie 1993, p. 15
209

72

Istoriografia românilor din Ungaria 1920‐2010. Între deziderat şi realitate

se întruneau în şedințe de bilanț şi stabileau noi direcții de
acțiune. Anual Institutul primea anumite fonduri pentru
desfăşurarea activităților în urma unor concursuri de proiecte.
Din acestea se desfăşurau practic aproape toate activitățile
acestuia. Posibilitățile de finanțare au scăzut însă de la an la an,
cu o accentuare a fenomenului după alegerile minoritare din
2002. Micşorarea subvenției se poate explica şi prin creşterea
numărului autoguvernărilor (numai în 2002 înainte de alegerile
minoritare numărul acestora a crescut de la 32 la 43)213, fenomen
susținut de conducerea AȚRU. Scăderea fondurilor este mai
vizibilă într‐o anumită direcție, cea a contestatarilor actualei
conduceri a AȚRU, şi mai puțin a susținătorilor acesteia. Un
exemplu în acest sens este oferit de înființarea revistei Cronica,
favorabilă încă de la început conducerii AȚRU, în plin declin al
subvențiilor, cu toate că exista deja un săptămânal românesc,
Foaia românească, acesta însă fiind critic la adresa liderilor
AȚRU. Contextul este foarte bine surprins de Cornel Munteanu
care consideră că ziarul Cronica „s‐a născut mai mult dintr‐un
orgoliu de grup, decât din necesități motivate social ori cultural.
Întreaga tevatură (polemici, tentative de dialog în comun) care a
însoțit ivirea la lumină a ziarului a scos la iveală nu doar diferențele
de opinie dintre diversele grupări (în speță reprezentanța politică pe
țară a românilor şi forul cultural al românilor, UCRU), ci a adus şi
prejudicii serioase pentru destinul însuşi al ziaristicii de minoritate.
Să fim bine înțeleşi: în locul unui front comun solid articulat în jurul
unei publicații puternice, care să susțină o acțiune capabilă să ducă la
îmbogățirea de fond şi conținut a ziarului cu cea mai lungă tradiție, s‐
a optat pentru o concurență neloială, provocatoare de disensiuni şi
crize în interiorul comunității. Mai mult chiar, nici sub aspectul
motivației în baza deontologiei ziaristice, apariția ziarului nu
corespunde unei necesități a românilor din Ungaria. Sub editorul
responsabil, AȚRU, ziarul Cronica îşi caută anevoie drumul către

213

***, Românii..., p. 28
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cititor, în condițiile în care, cantitativ, pagini şi numere sunt
rezervate supraponderat activităților forului de reprezentare ori
preşedintelui acestuia. Precedentul care paşte publicația este
cantonarea în jurul persoanelor care compun reprezentanța românilor,
contraponderea paginilor despre instituție şi preşedintele ei în raport
cu deviza de pe pagina de titlu „publicație a românilor din
Ungaria”214.
Începând cu sfârşitul anilor ’90 Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria a început să aibă primele probleme de
finanțare215, cu toate că la susținerea lui s‐a angajat însuşi
Guvernul Ungariei prin Hotărârea nr. 1025 din 1993 în care se
stabilea că finanțarea Institutului Românesc de cercetări din
Giula trebuie realizată ritmic216. Fondurile au fost asigurate
„ritmic” până în 1997. Începând cu anul 1998, cu deplina
„înțelegere” a unor funcționari guvernamentali de origine
română sau din conducerea AȚRU, fondurile au fost din ce în
ce mai reduse punându‐se în pericol inclusiv funcționarea
instituției româneşti din Giula217. Situația s‐a agravat din acest
punct de vedere în anii 2000, fapt semnalat încă de la începutul
acestora în Foaia românească218.
Directorul acestui Institut, Maria Berényi, atrăgea atenția
la rândul său asupra dificultăților întâmpinate: „Institutul este
unica instituție românească din țară care a fost constituită de către
intelectuali români ai comunității noastre. Funcționarea acestuia nu
este garantată, an de an trebuie să ne zbatem în plasa administrativă
Cornel Munteanu, Românii din Ungaria I., Presa, Editura NOI, Jula, 2006,
p. 207
215 Gh. Santău, Zi de Institut la sediul Uniunii Culturale a Românilor din
Ungaria, în NOI, 18 septembrie 1998, p. 3
216 Eva Iova, Şansele de viitor ale unui institut de cercetări, în Institutul de
cercetări al românilor din Ungaria. Un deceniu de existență 1993‐2003, redactor
şi editor responsabil Maria Berényi, Giula 2003, p. 62
217 Ibidem, p. 62‐65
218 A. Bauer‐E. Iova, Are viitor Institutul de Cercetări?, în Foaia românească, 23
februarie 2001, p. 3
214
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şi financiară şi de altă natură ca să supraviețuim. [...] Am
supraviețuit numai prin încăpățânare”219. Maria Berényi sublinia şi
faptul că Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria este
singura creație voluntară a românilor din Ungaria, restul
(catedre, redacții, şcoli etc.) fiind generate de voința unor foruri
ale statului maghiar. Aşa se explică, poate, reducerea bugetului
până la situații în care activitățile Institutului nu se mai pot
desfăşura decât cu mare greutate.
Situația a devenit de‐a dreptul critică în cursul anului
2009 când fondurile acordate Institutului, Foii româneşti, Editurii
NOI, care au o atitudine critică față de reprezentanța politică
românească, au fost reduse la jumătate. Practic, începând din
primăvara anului 2009 plana spectrul încetării apariției Foii şi a
sistării activităților Institutului. Foaia românească a apărut multă
vreme în alb şi negru, în doar opt pagini, cu textul cenzurat,
tocmai pentru că cei în măsură nu au asigurat finanțarea
conform legii. Protestele au fost vehemente Printre cele mai
consistente au fost ale redactorului şef al Foii româneşti, Eva
Iova, atât din ziar cât şi de pe blogul personal
„PROTEST
împotriva desființării singurei gazete săptămânale
în limba română din Ungaria, „Foaia românească”
Asociațiile civile ale românilor din Ungaria, autoguvernările
româneşti, reprezentanții instituțiilor cu competență locală şi
națională, precum şi persoanele devotate protejării valorilor
culturale româneşti din Ungaria au luat la cunoştință cu stupoare
decizia grupului de lucru pentru pregătirea finanțării presei scrise
pentru minorități, al Curatoriului Fundației Publice pentru
Minoritățile Naționale şi Etnice din Ungaria, luată la 3 aprilie

219 E. Iova, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria împlineşte 10 ani, în
Calendarul românesc, 2003, p. 132‐134
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2009, prin care, practic, este desființat un ziar românesc ce apare
de aproape 60 de ani.
Comisia Fundației Publice anulează apariția săptămânalului
„Foaia românească” printr‐o decizie politică şi, în acelaşi timp,
favorizează, fără argumente profesionale, publicația bilunară
„Cronica”, susținută de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din
Ungaria.
Avem convingerea solidă că autoguvernarea pe țară a înființat
publicația mai sus amintită exclusiv cu scopul de a anihila gazeta
tradițională a românilor din Ungaria, „Foaia românească”.
Atragem atenția factorilor de decizie asupra faptului că
legitimitatea conducerii actuale a Autoguvernării pe Țară a
Românilor din Ungaria este în mod evident nesatisfăcătoare pentru
românii din Ungaria. Baza de susținere a autoguvernării pe țară este
formată din membri străini de comunitatea românească, în primul
rând din componenți ai autoguvernărilor ce funcționează în
Budapesta, iar forul în discuție, la şedința sa de constituire, a interzis
folosirea limbii române. Decizia luată de grupul de lucru delegat de
Curatoriu
susține
indirect
hotărârile
acestei
conduceri
autoguvernamentale şi aduce prejudicii grave şi ireversibile libertății
de exprimare şi a presei.
Semnatarii prezentului Protest le cer reprezentanților
Fundației Publice să revizuiască propunerea de finanțare făcută de
grupul său de lucru şi, în conformitate cu restricțiile financiare
previzibile pentru 2009, să asigure bugetul minim necesar pentru
apariția săptămânală a gazetei „Foaia românească”, care are o valoare
tradițională pentru românii din Ungaria.
Jula, 4 aprilie 2009”220.
Au urmat alte şi alte luări de poziție în paginile ziarului,
precum cea din 3 iulie 2009 unde s‐a explicat din nou situația,
fiind deplânsă „tăierea fondurilor sub motiv de criză şi pentru a

http://evaiova.blogspot.com/2009/04/protest.html,
noiembrie 2009
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susține o altă publicație, care să prezinte Ungaria ca raiul pe
pământ”221 în ceea ce priveşte standardele aplicate minorităților
sau cea din 7 august 2009 unde cititorilor le era explicat din
nou motivul apariției cenzurate a ziarului.
„De ce 8 pagini?
În aceastã sãptãmânã, Foaia românească apare în 8 pagini
pentru că:
– instituțiile statului maghiar responsabile pentru presa
minorităților nici până la ora actuală nu au completat suma
înjumătățită pentru editarea săptămânalului nostru;
– în vreme de criză, facem şi noi economii, nu facem risipă de
hârtie, acei cititori de‐ai noştri care vor sã‐şi spună părerea,
pot s‐o facă pe paginile numerelor anterioare;
– la jumătate de bani avem şi noi obligația la numai jumătate
de Foaie;
– protestul nostru fațã de reducerea finanțãrii sãptămânalului
românesc continuã.
Redacția”222
Spre sfârşitul anului, în lunile septembrie‐octombrie 2009,
după cinci luni de incertitudini, lucrurile s‐au îndreptat la
intervenția factorilor politici decizionali de la Budapesta şi
Bucureşti (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, din
cadrul Guvernului României şi Secretariatul de Stat pentru
Minorități de la Budapesta) dar spectrul unor noi probleme
pentru Foaia românească şi pentru Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria persistă încă. Tocmai de aceea, Eva Iova,
redactorul şef al publicației Foaia românească încheia un editorial
cu un îndemn mobilizator “Semnalul pe care atât Budapesta cât şi
Bucureştiul îl transmit prin aceastã decizie cãtre conducerea actualã
(deja prea veche, de peste un deceniu) a AȚRU este, în opinia noastrã,
urmãtorul: se apropie vremea când cei care doar se folosesc de numele

221
222

Redacția, Argument, în Foaia românească, 3 iulie 2009, p. 1
Redacția, De ce 8 pagini?, în Idem, 7 august 2009, p. 3
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de „român”, precum şi de banii şi avantajele pe care statul maghiar
le oferã minorităților, trebuie sã‐şi facã bagajele şi sã‐şi caute de
lucru în altã parte. Comunitatea româneascã nu mai trebuie sã tacã
şi sã înghitã tot ce AȚRU îi bagã pe gât. Românii din Ungaria au
dreptul sã îi judece, sã îi condamne pe acei concetãțeni care, fără sã
aibã vreo legãturã cu comunitatea româneascã autohtonã, înființeazã
autoguvernări româneşti false, care sã ia banii din fața şcolilor,
bisericilor, instituțiilor cu adevãrat româneşti.Nu mai trebuie sã
stãm cu mâinile la sân şi să privim neputincioşi la ceea ce se
întâmplã – în numele nostru şi din banii noştri – de peste 10 ani în
capitalã. Avem dreptul sã ştim cine şi pentru ce cheltuie aproape 20
de milioane anual la Autoguvernarea Româneascã pe Capitalã.
Împiedica (încã) nu putem ca etnobişnițarii sã ducã acasã banii
noştri, ai românilor din Ungaria, dar dacã avem o gazetã care sã
scrie adevãrul, avem acces la informație şi drept la opinie. Avem
dreptul sã‐i judecãm şi (la anul) sã‐i schimbăm pe cei care uzurpă
numele de român. Semnalul pe care ni‐l transmite atât Budapesta
cât şi Bucureştiul este cã nu mai trebuie sã tãcem. Pânã când
românii din Ungaria vor prinde curaj, Foaia românească va fi ochii,
urechile şi gura comunității!”223.
De‐a lungul celor 16 ani activitate, Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria a avut o activitate consistentă. În timp ce
Secția de istorie a Institutului a oferit cercetări referitoare la
istoria bisericii, învățământului şi a localităților cu populație
românească din Ungaria sau prezentarea unor personalități
locale, Secția de etnografie a avut printre temele de cercetare
sărbătorile calendaristice, muzica, dansul popular, obiceiurile
legate de momentele importante ale vieții omului,
îmbrăcămintea tradițională şi credințele populare. În fine, Secția
de literatură şi lingvistică a avut în atenție cercetările literare,
dialectologice şi socio‐lingvistice.

223 Eva Iova, Suntem ochii, urechile şi gura comunității, în Idem, 3
octombrie 2009, p. 3
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Cercetările istorice, cele care privesc volumul de față,
sunt bine reprezentate prin câteva nume de referință pentru
istoriografia românilor din Ungaria. Amintim aici în primul
rând pe Maria Berényi, Elena Csobai, Gheorghe Petruşan dar şi
pe Mihai Cozma, Emilia Martin, Gheorghe Santău. Considerații
pe marginea operei acestora şi a altora vor fi făcute pe parcursul
capitolelor următoare.
Începând cu anul 1991, la început sub egida cercului
ştiințific Pentru cultura românească din Ungaria, apoi a
Comunității cercetătorilor ştiințifici şi a creatorilor români din
Ungaria şi, din 1993, a Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria s‐au desfăşurat anual simpozioane ale membrilor
Institutului. Simozioanele îşi propuneau să fie forumuri de
prezentare şi dezbatere a problemelor principale ale
comunității româneşti din Ungaria. Începând cu cel de‐al IV‐
lea simpozion au fost invitați şi cercetători din România.
Primul cercetător invitat a fost academicianul Cornelia Bodea,
când s‐a desfăşurat simpozionul consacrat personalității lui
Moise Nicoară, originar din Giula. Cornelia Bodea era
autoarea unei monografii dedicate personalității amintite, încă
în anul 1943224.
Ulterior au mai fost prezenți cercetători, muzeografi,
profesori din Tg. Mureş, Cluj‐Napoca, Oradea, Arad, Bucureşti.
Ultimul simpozion, ajuns la cea de‐a XIX‐a ediție, a avut loc în
zilele de 28‐29 noiembrie 2009. Toate lucrările prezentate cu
aceste ocazii au fost publicate într‐un volum‐revistă, intitulat
Simpozion, ultimul număr care a văzut lumina tiparului fiind cel
aferent manifestării din toamna anului 2008. Sub egida
Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria mai apar
revistele de cultură Izvorul şi Lumina, precum şi volumele de
studii Annales.

Cornelia Bodea, Moise Nicoară (1784‐1861) şi rolul său în lupta pentru
emanciparea național‐religioasă a românilor din Banat şi Crişana, Arad, 1943
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III.
Revuistica românilor din Ungaria
Românii din Ungaria nu au avut o revistă cu profil istoric
propriu‐zis până după 1990. Înainte de acest moment nu
existau prea multe posibilități de a cerceta trecutul comunității.
Aşa cum am văzut, primele tentative ceva mai consistente au
fost realizate începând cu sfârşitul anilor ’70 şi începutul
deceniului următor, dar şi atunci acestea erau mai degrabă
rezultatele unor eforturi individuale. Instituționalizarea
cercetării de profil s‐a realizat după căderea regimului comunist
din Ungaria.
Totuşi, primele tentative ceva mai închegate de
recuperare a trecutului minorității româneşti din Ungaria în
paginile unor publicații de specialitate sau cu profil cultural
mai larg au avut loc odată cu apariția revistei Din tradițiile
populare ale românilor din Ungaria, în anul 1975, editată de
Societatea Etnografica Maghiară, cu sprijinul financiar al
Direcției Generale de Naționalitate din cadrul Ministerului
Învățământului şi Culturii. Deşi îşi propusese o apariție
regulată, publicația nu a reuşit să vadă lumina tiparului decât
ocazional şi cuprindea culegeri de poveşti, proverbe, zicători,
din folclorul românesc şi prea puține aspecte legate de istoria
comunității. Încă nu venise vremea recuperării sistematice a
acesteia. Redactorul acestei reviste la primele numere a fost
Alexandru Hoțopan, urmat de Gheorghe Mihăiescu şi Emilia
Martin. Înainte de 1989 au apărut doar şapte numere. Şi după
1989 apariția publicației a fost la fel de sporadică, în 2008
ajungând abia la numărul 18.
Profilul acesteia era unul etnografic. Tocmai de aceea în
cele 18 numere găsim extrem de rar studii care dezbat aspecte
istorice propriu‐zise. Totuşi, urmărindu‐le descoperim că
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ecestea există, dar numai spre sfârşitul anilor ’80 şi sunt opera
aproape exclusivă a celei de‐a doua generații de intelectuali
români din Ungaria, cei care vor ridica mult nivelul cercetărilor
istorice referitoare la minoritatea română după 1990. Este o
realitate care poate fi observată şi în alte cazuri, iar cercetările
sunt legate mai degrabă de aspecte culturale ale trecututlui
comunităților româneşti. Astfel, de exemplu, Elena Csobai
publică un studiu despre istoria cărții la românii din Ungaria225,
iar Eva Cozma ne oferă portretul unui muzicant român226.
Nici după 1989 istoria nu este mult mai prezentă în
cuprinsul publicației. Cercetările istorice sunt sporadice dar
ceva mai consistente şi mai aplicate. În numărul din 1997 este
publicat bunăoară un material despre istoria comunei
Micherechi în care sunt prezentate principalele repere din
evoluția aşezării de la prima atestare documentară, 1439, până
în modernitate227, specificându‐se că, dacă menționarea s‐a făcut
în anul respectiv în documentele vremii, cu siguranță localitatea
este mult mai veche228. De asemenea, în anul 2000 este publicat
un articol extrem de interesant şi de util pentru românii din
județul Bichiş. Este vorba despre un istoric al cercetărilor
etnografice la românii de aici, cu accent pe anii de început229. În
fine, interesantă este şi discuția Emiliei Martin din numărul 18
al revistei referitoare la românii autohtoni şi la cei „proveniți”
în Ungaria. Prezentată inițial la o conferință internațională la
Sibiu în anul 1996, lucrarea pune accentul pe problematica
asimilării minorității române din Ungaria, ajungându‐se la

Elena Csobai, Trei cărți de cătănie în limba română, în Din tradițiile populare
ale românilor din Ungaria, 7, Red. Emilia Martin Nagy, Tankönyvkiadó,
Budapesta, 1989, p. 105–123
226 Eva Cozma, Portretul unui muzicant, în Idem, p. 75‐102
227 Micherechi. Câteva aspecte istorice, în Idem, 11, p. 27‐36
228 Ibidem, p. 28
229 Eszter Szendrei, O privire de ansamblu asupra cercetărilor etnografice
româneşti efectuate de Muzeul Erkel Ferenc din Giula, în Idem, 13, p. 107‐123
225

82

Istoriografia românilor din Ungaria 1920‐2010. Între deziderat şi realitate

concluzia că „în procesul de asimilare a românilor din Ungaria, pe
lângă răspunderea proprie este indiscutabiă şi cea a statului maghiar,
dar şi a României, care pînă în ultimele decenii nu a căutat mijloace
pentru a sprijini românii din Ungaria în menținerea lor etnică şi
culturală”230. Fiind o publicație cu profil etnografic, editată de
Societatea Etnografică Maghiară, prezența articolului de istorie
în paginile revistei este o raritate binevenită, completând fericit,
atâta cât este, cuprinsul acesteia. Aşa cum considera şi
inițiatorul publicației, Alexandru Hoțopan, revista avea un
caracter destul de eterogen sub aspect valoric. Nu toate
contribuțiile de aici au atins nivelul corespunzător unei
publicații ştiințifice.
La începutul anilor ’80 a apărut prima publicație
ştiințifică ritmică în limba română. Este vorba tot despre o
revistă cu profil etnografic: Izvorul (1982), redactor Alexandru
Hoțopan, apărut în contextul proiectelor legate de investigarea
instituționalizată a istoriei şi etnografiei minorităților din
Ungaria231, când s‐au creat primele nuclee de cercetare
româneşti în cadrul Muzeului „Erkel Ferenc” din Giula şi a
Muzeului “Munkácsy Mihály” din Bichişciaba232. În primul caz
numele Emiliei Martin este esențial, iar în cel de‐al doilea al
Elenei Munteanu Csobai.
Până în anul 1990 publicația apărea sub egida Uniunii
Democratice a Românilor din Ungaria, iar după constituirea
Institutului de Cercetări a Românilor din Ungaria a trecut în
coordonarea acestuia şi a editurii NOI din Giula. Între 1982 şi
1989 redactorul responsabil era Alexandru Hoțopan, iar din
Martin Emilia, Români autohtoni şi “proveniți” în Ungaria, în Idem,
18, p. 98
231 Elena Csobai, Din istoria muzeografiei județului Bichiş. Înființarea muzeului
din Bichişciaba ca muzeu de bază al românilor din Ungaria, în Lumina ’96,
Giula, 1996, p. 10
232 Mai detaliat la Ana Hoțopan, Excurs asupra publicațiilor etnografice ale
românilor din Ungaria, în Simpozion, XIV, Giula, 2005, p. 165‐173
230
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Comitetul de redacție făceau parte Lucia Borza, Elena Csobai,
Emilia Martin, Gheorghe Martin şi János Bencsik, un muzeograf
cu origini slovace după rezonanța numelui, cu importante
contribuții la dezvoltarea patrimoniului românesc din cadrul
Muzeului „Erkel Ferenc” din Giula. În 1990 redactorul
publicației a fost Elena Csobai, iar după 1993 Emilia Martin233.
Inițial, redactorul Alexandru Hoțopan îşi propusese,
alături de Comitetul de redacție, o apariție de două ori pe an.
Acest deziderat nu a putut fi realizat decât sporadic întrucât,
înainte de 1989, aşa cum spunea Alexandru Hoțopan, nu era
„un lucru prea fericit să editezi o publicație periodică cu prea mulți
factori ai nesiguranței; să manevrezi forțat fiind mereu în dependență
de constrângeri ....”234. Practic doar în anii 1983, 1984, 1985 şi 1989
a fost respectată această ritmicitate. În 1993 nici măcar nu a
apărut, pentru ca din 1994, noul redactor, Emilia Martin, să‐şi
propună din nou apariția a două numere pe an.
Aşadar, începând cu 1994 în viața revistei a început o
nouă etapă, fiind editată sub auspiciile Institutului de Cercetări a
Românilor din Ungaria. Emilia Martin reitera, precum Alexandru
Hoțopan înainte du 12 ani, într‐un sens programatic, faptul că
revista va continua publicarea scrierilor cu teme din domeniile
etnografiei şi folclorului românilor din Ungaria235. Cu toate
acestea, exceptând anul 1996, în toți ceilalți a apărut câte un
singur număr al publicației. Începând cu anul 1994 comitetul
redacțional a cunoscut modificări substanțiale. Din el făceau
parte acum Emilia Martin (redactor), Lucia Borza (lector) şi Eva
Ruja Molnar. Din 1996 din comitet a dispărut Eva Ruja Molnar,
iar din 1997 comitetul a fost reorganizat, Emilia Martin
rămânând redactor, iar Lucia Borza lector. Din 1998 locul Luciei
Borza a fost luat de Edda Illyés, Lucia Borza revenind în această
Alexandru Hoțopan, Cercul şi revista Izvorul, în Izvorul, 23, Giula,
2002, p. 7‐8
234 Idem, „Izvorul”, în Idem, 1, Giula, 1989, p. 2
235 Izvorul, 1, Giula, 1994, p. 2
233
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calitate în 1999. În anul 2005 calitatea de lector a mai deținut‐o,
alături de Lucia Borza, şi Pávai István, dar numai pentru un an.
Aşa cum îşi propusese, Izvorul era înainte de toate o
publicație etnografică. Se continua astfel tipul de cercetare al
comunității româneşti propus încă de la finele anilor ’70. La fel
ca şi în cazul publicației ocazionale Din tradițiile populare ale
românilor din Ungaria, revista Izvorul a avut de‐a lungul
timpului puține contribuții încadrabile cercetării istorice
propriu‐zise. Practic, înainte de 1989 acestea sunt inexistente.
Abia după preluarea publicației de Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria acestea sunt ceva mai prezente.
Spectrul acestora nu este foarte larg, cele mai multe se
leagă de trecutul comunităților săteşti din partea de est a
Ungariei. În numărul din 1995 al revistei, Eszter Szendrei ne
oferă o contribuție referitoare la viața socială din
Micherechi236. Studiul, amplu şi bine documentat, discută
aspecte legate de viața socială a satului, structurile familiale şi
relațiile de înrudire, căsătorie, tipul de relații sociale din
Micherechi. Lucarea este o încercare reuşită de abordare
complexă şi modernă, chiar în spiritul mentalităților franceze,
a istoriei unei comunități. Concluzia autoarei este aceea că
deşi satul Micherechi a cunoscut modernizarea, s‐a deschis
spre alte tipuri de cultură, aceasta nu a afectat cu nimic
conştiința identitară237. Studiile cu profil istoric revin în anul
2000 când Emilia Martin vorbeşte despre comunitatea
românească din Crîstor238, pentru ca numărul din 2003 să
conțină mai multe articole cu subiecte istorice. Emilia Martin
analizează ingenios particularitățile etnice din cultura

Eszter Szendrei, Contribuții cu privire la viața socială din Micherechi, în
Idem, 15, 1995, p. 3‐14
237 Ibidem, p. 12
238 Emilia Martin, Comunitatea românească din Crîstor, în Idem, 21,
2000, p. 3‐8
236
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materială a românilor din Ungaria239. Aceasta ajunge la
concluzia conform căreia cultura materială a românilor nu este
omogenă fiind influențată, în grade diferite, de cea maghiară
majoritară. Articolul se doreşte într‐un fel un semnal de alarmă
legat de procesul de asimilare care a progresat mult în
comunitățile mixte, mai ales în județul Hajdú‐Bihar240. Acelaşi
număr consemnează contribuția Irinei Garami referitoare la
istoricul săcălenilor241, contribuție puțin exploatabilă din
punctul de vedere al cititorului de istorie, şi cea a Mariei
Gurzău Czeglédi, intitulată Mozaicuri istorice şi etnografico‐
filologice din viața românilor din Ungaria242, o lucrare mozaic, aşa
cum o intitulează autoarea, unde informațiile istorice sunt
relativ puține. Ceea ce observăm totuşi este faptul că în
introducerea istorică la acest studiu Maria Gurzău Czeglédi
optează pentru prezența timpurie a românilor în această parte a
Ungariei, luându‐l ca reper pe istoricul maghiar Pál Hunfalvi,
care atestă prezența românilor aici la anul 1404243 dar, spune
aceasta, cei mai mulți români s‐au stabilit în Ungaria de astăzi
în secolul al XVIII‐lea244.
Un nou studiu încadrabil cercetărilor istorice este
publicat în revista Izvorul în anul 2004, autor fiind Maria
Berényi. Acesta se intitulează 140 de ani de la naşterea filologului
şi folcloristului Gheorghe Alexici245. Studiul investighează viața
fostului profesor titular de la Catedra de Filologie Românã a
Universitãții ELTE din Budapesta la cumpăna secolelor XIX‐XX.
Idem, Particularități etnice în cultura materială a românilor din Ungaria, în
Idem, 23, 2002, p. 25‐35
240 Ibidem, p. 35
241 Irina Garami, Din istoricul şi obiceiurile săcălenilor, în Idem, p. 36‐51
242 Mariei Gurzău Czeglédi, Mozaicuri istorice şi etnografico‐filologice din viața
românilor din Ungaria, în Idem, p. 9‐24
243 Ibidem, p. 9‐10
244 Ibidem, p. 10
245 Maria Berényi., 140 de ani de la naşterea filologului şi folcloristului Gheorghe
Alexici, în Idem, 25, 2004, p. 3‐13
239
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El ne oferă date despre activitatea literară, filologică şi
folcloristică a lui Gheorghe Alexici. Maria Berényi revine în
anul următor cu un medalion consacrat folcloristului şi
etnografului Atanasie Marian Marienescu246, pentru ca în 2006
să publice un articol referitor la prezența folclorului în revistele
Familia şi Şezătoarea247.
Numărul 28 al revistei Izvorul este unul cu totul deosebit,
fiind consacrat trecerii în neființă a inițiatorului publicației,
Alexandru Hoțopan. Prima parte conține referiri la cel dispărut,
inclusiv o lucrare, semnată de cercetătorul arădean Elena
Rodica Colta, intitulată Contribuția lui Alexandru Hoțopan la
cercetarea etnologică românească, în care autoarea îl aşează pe
Alexandru Hoțopan în rândul celor mai importanți etnologi
români. Numărul mai conține lucrarea Anei Borbély care
reconstituie istoria comunității româneşti din Giula pe baza
mărturiilor orale248. Ana Borbély subliniază că numele oraşului
este pomenit pentru prima dată în anul 1313, iar românii sunt în
localitate de veacuri, aşa cum o dovedesc toponimele locului.
Autoarea semnala şi ea, alături de alți cercetători români, faptul
că procesul de asimilare al românilor din Giula este destul de
pregnant, amplificat se pare în a doua jumătate a secolului al
XX‐lea. Asimilarea românilor, apreciază Anei Borbély, începe în
cele mai multe cazuri „încă din şcoală”249, iar fenomenul
continuă.
De o publicație cu profil istoric propriu‐zis putem însă
vorbi abia după 1990. Totuşi, revista Timpuri, editată sub egida
Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria între 1985 şi
1989, avându‐l ca redactor coordonator pe Tiberiu Herdean,
Idem, Activitatea folcloristică şi etnografică a lui Atanasie Marian
Marienescu (1830‐1915), în Idem, 26, 2005, p. 3‐13
247 Idem, Folclorul revistelor Familia şi Şezătoarea, în Idem, 27, 2006, p. 3‐16
248 Ana Borbély, Secvențe din istoria comunității româneşti din Giula pe baza
mărturiilor orale, în Idem, 28, 2007, p. 16‐30
249 Ibidem, p. 24
246
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cuprinde în paginile sale destule studii şi articole istorice
referitoare în primul rând la istoricul minorității româneşti din
Ungaria. În colectivul redacțional regăsim tineri din a doua
generație de intelectuali români din Ungaria, care îşi continuă
cu succes şi astăzi menirea, precum Maria Berényi, Elena
Csobai, Tiberiu Herdean, Ştefan Oroian, alături de intelectuali
aparținând primei generații precum Lucia Borza, Mihai Cozma,
Alexandru Hoțopan, Gheorghe Dulău, Ion Budai, Gheorghe
Santău. Revista a fost gândită ca una cu caracter elitist,
rezervată promovării rezultatelor unor cercetări ştiințifice. Se
încerca astfel să se exploateze un moment favorabil sub
aspectul contextului politic din Ungaria „E momentul oportun
pentru a beneficia atât de condițiile obiective, cât şi de factorii
subiectivi”250, se spunea în apelul adresat Către cititori în cel de‐al
doilea număr al revistei.
Cele cinci numere ale revistei au adus un suflu nou în
ceea ce priveşte recuperarea trecutului istoric al comunității
româneşti din Ungaria, dar nu numai. În paginile ei au scris
personalități importante ale spiritualității româneşti din țara
vecină: Mihai Cosma, Gheorghe Petruşan, Petru Fodor, Ioan
Magdu, dar şi tineri precum Maria Berényi, Ana Borbély şi
Elena Csobai. Revista a adus contribuții importante la
recuperarea secvențială a istoriei românilor din Ungaria, în
primul rând prin intermediul istoriilor locale. Publicația
Timpuri a fost laboratorul în care s‐a format grupul de
cercetători români care s‐au constituit câțiva ani mai târziu în
Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria.
Cei mai activi în reconstituirea istorică au fost mai ales
tinerii. Încă de atunci aceştia şi‐au făcut ucenicia într‐ale
scrisului, fixându‐şi şi principalele direcții de cercetare, aşa cum
s‐au dovedit a fi acestea în deceniile care au urmat. Maria
Berényi a abordat chestiuni legate de istoria culturală a

250

Tiberiu Herdean, Către cetitori, în Timpuri, an II, Giula, 1986, p. 1
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românilor din Ungaria, istoria presei dar şi a macedoromânilor
din țara vecină, un subiect drag autoarei. Chiar în primul număr,
Maria Berényi analizează într‐un studiu consistent chestiuni
referitoare la presa românilor din Transilvania şi Ungaria în
perioada modernă251, începând cu prima tentativa nereuşită din
1821 a revistei Biblioteca românească de la Budapesta, operă a lui
Zaharia Carcalechi, dar încununată cu succes nouă ani mai târziu
în acelaşi oraş, şi terminând cu aparițiile editoriale din preajma
primului război mondial. Autoarea face şi un inventar al
publicațiilor româneşti din Transilvania şi Ungaria în intervalul
1821‐1918. Studiul reprezintă un început de drum pentru Maria
Berényi, anii care au urmat aducând contribuții semnificative în
acest domeniu. Pomenim doar trei dintre cărțile care urmăresc
acelaşi filon de cercetare: Aspecte național‐culturale din istoricul
românilor din Ungaria (1785‐1918)252, Cultură românească la
Budapesta în secolul al XIX‐lea253 şi Românii din Ungaria de azi în
presa română din Transilvania şi Ungaria secolului al XIX‐lea (1821‐
1918)254. În anul următor, Maria Berényi publică un studiu în
revista Timpuri referitor la comunitatea aromână din Austro‐
Ungaria255. Si acesta reprezintă debutul unui proiect de cercetare
serios întins pe două decenii, concretizat în mai multe volume
consacrate unuia dintre cei mai importanți reprezentanți ai
aromânilor din Ungaria şi Transilvania, Emanuil Gojdu256.
Maria Berényi, Din istoricul presei române din Transilvania şi Ungaria (1821‐
1918), în Idem, Giula, 1985, p.43‐61
252 Idem, Aspecte național‐culturale din istoricul românilor din Ungaria (1785‐
1918, Cărțile ʺDunăreaʺ, Tankönyvkiadó, Budapesta, 1990
253 Idem, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX‐lea, Giula, 2000
254 Idem, Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi Ungaria
secolului al XIX‐lea (1821‐1918), Editura NOI, Giula, 1991
255 Idem, Mozaicuri istorice din viața macedoromânilor din Austro‐Ungaria, în
Timpuri, Giula, 1986, p. 7‐14.
256 Idem, Istoria Fundației Gojdu (1870‐1952) / A Gozsdu Alapítvány története
(1870‐1952), Comp‐Press Kft., Budapesta‐Budapest, 1995; Idem, Viața şi
activitatea lui Emanuil Gojdu (1802‐1870), Giula, 2002; Idem, Moştenirea lui
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Urmărind activitatea istoriografică a autoarei constatăm că
aceasta şi‐a făcut un scop din reconstituirea vieții şi activității
acestui mare mecenat român. Mozaicuri istorice din viața
macedoromânilor din Austro‐Ungaria, căci acesta este titlul
articolului din Timpuri, aduce în paginile revistei mai multe
momente din istoria acestei comunități. În fine, în numărul din
1988 al aceleiaşi publicații Maria Berényi discută situația şi
contextul în care au evoluat şcolile poporale româneşti din
Transilvania şi Ungaria în secolul al XIX‐lea257.
Alt autor prezent între coperțile revistei Timpuri este
cunoscutul cercetător şi muzeograf de la Muzeul “Munkácsy
Mihály” din Bichişciaba, Elena Csobai. Aflată încă la început de
drum în privința cercetărilor istorice, autoarea şi‐a definit la rândul
său prin studiile publicate acolo câteva din preocupările care s‐au
dovedit ulterior constante în domeniul istoriei comunității
româneşti din Ungaria. Elena Csobai este prezentă în revistă cu
câteva materiale referitoare la istoria politică a românilor din
Ungaria. Într‐unul dintre acestea, Mişcările naționale ale românilor
din Ungaria258, autoarea discută cu calm despre nemulțumirile
românilor cauzate de politica puterii față de aceştia şi despre
reacția la acest tip de atitudine față de ei. De asemenea Elena
Csobai a mai publicat materiale referitoare vechimea prezenței
românilor în Ungaria de astăzi, fiind de părere că majoritatea
înaintaşilor românilor din Ungaria trianonică s‐au stabilit pe
respectivele meleaguri începând cu sfârşitul secolului al XVII‐lea şi
mai masiv în secolul al XVIII‐lea259.

Gojdu în oglinda presei române şi maghiare (1995‐2005) / Gozsdu öröksége a román
és a magyar sajtó tükrében (1995‐2005), Budapesta‐Budapest, 2005
257 Idem, Şcolile poporale din Transilvania şi Ungaria (sec.XIX), în Timpuri,
Giula, 1988, p.66‐76
258 Elena Csobai, Mişcările naționale ale românilor din Ungaria, în Idem,
Giula, 1986, p. 15–27
259 Idem, Colonizarea naționalității române în secolele XVIII–XIX, în Idem,
Giula, 1988, p. 77–83
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Studii cu conținut istoric au mai publicat în revistă Ana
Borbély, Gheorghe Petruşan şi Ioan Magdu. Prima are mai
multe contribuții publicate dar numai una poate fi
circumscrisă cercetărilor istoriografice. Este vorba despre
Inscripțiile funerare româneşti din cimitirele ortodoxe din
Chitighaz260. Ana Berényi inventariază inscripțiile funerare din
cimitirul ortodox din Chitighaz demonstrând astfel cât se
poate de clar apartenența etnică a celor de acolo. Gheorghe
Petruşan are de asemenea o singură contribuție din domeniul
istoriei în revistă, intitulată Lupta lui Iosif Vulcan pentru
întemeierea unui teatru român în Ungaria şi Transilvania261.
Personalitatea lui Iosif Vulcan a fost printre preocupările
constante ale profesorului universitar din Seghedin, încă din
facultate. Inclusiv lucrarea de diplomă a studentului
Gheorghe Petruşan s‐a intitulat Iosif Vulcan şi revisa Familia. În
studiul publicat în revista Timpuri autorul investighează
eforturile lui Iosif Vulcan în direcția constituirii unui teatru
pentru românii din Austro‐Ungaria. Demn de luat în seamă
este şi studiul lui Ioan Magdu dedicat trecutului localității
Bătania262. Fără a fi o lucrare foarte bine închegată, aceasta ne
oferă numeroase date despre cu privire la istoria românilor
din localitate, informații preluate în monografia consacrată
acestei aşezări apărute în anul 1995263.
În fine, printre cei mai activi cercetători prezenți în
paginile revistei s‐a numărat Gheorghe Santău. Toate articolele
publicate acolo fac referire la diverse aspecte legate de istoria

Ana Borbély, Inscripțiile funerare româneşti din cimitirele ortodoxe din
Chitighaz, în Idem, Giula, 1989, p.13–18
261 Gheorghe Petruşan, Lupta lui Iosif Vulcan pentru întemeierea unui teatru
român în Ungaria şi Transilvania, în Idem, Giula, 1985, p. 63–78
262 Ioan Magdu, Fragmente şi date cu privire la istoria naționalității române din
Bătania, în Idem, Giula, 1986, p. 27‐45
263 ***, Bătania, Pagini istorico‐culturale, redactor şi editor responsabil Maria
Berényi, Budapesta, 1995
260
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localității Chitighaz, locul său de naştere264: Despre originea
românilor din Chitighaz265, Comuna Chitighaz în anii 1848–1849266,
Românii din Chitighaz – în lumina unei sociografii267, Originea
comunei şi a românilor din Chitighaz268. Foarte ataşat de locul de
baştină, Gheorghe Santău oferă cititorilor prin aceste studii
posibilitatea de a cunoaşte istoria comunității. Scrisul său este
unul elevat, fiind un bun cunoscător al limbii române literare.
Traseul intelectual parcurs de Gheorghe Santău conduce spre
această realitate. Studiile universitare le‐a făcut la Facultatea de
teologie ortodoxã din Cluj (1943–1947) dar, „întrucât nu avea
chemare pentru preoție, simultan se înscrie şi la facultatea de drept.
Momentul de la Cluj, cu mutarea temporară a universității la Sibiu, a
însemnat pentru tânărul student Gh. Santãu cele mai bogate
evenimente spirituale. Căci aici şi‐a îmbogãțit atât zestrea culturalã,
dar mai ales şi‐a perfectat limba română, o limbă de conversație
literarã în cadrul cãminului. A beneficiat de profesorii Nicolae Colan –
episcop, preotul Emil Nicolescu, Liviu Munteanu la teologie, iar la
drept a cunoscut nume celebre şi audiat cursurile profesorilor Eugen
Speranția – filosofia dreptului, Lucian Blaga – filosofie, Romul Boilã
– drept constituțional, Tiberiu Moşoiu – drept roman, Salvator
Brãdeanu – drept civil. I‐a cunoscut pe Iuliu Maniu – fost prim‐
ministru, pe pãrintele Valeriu Anania, actualul Mitropolit de la
Cluj”269. Gheorghe Santău este foarte activ pe tărâm istoriografic
aşa cum vom vedea şi mai jos, deşi s‐a pensionat în 1983,
Cornel Munteanu, Şcoala românească din Jula – 60 de ani, Gheorghe Santău,
în Foaia românească, 13 februarie 2009, p. 3
265 Gheorghe Santău, Despre originea românilor din Chitighaz, în Timpuri,
Giula, 1986, p. 45–55
266 Idem, Comuna Chitighaz în anii 1848–1849, în Idem, Giula, 1988, p. 58–65
267 Idem, Românii din Chitighaz – în lumina unei sociografii, în Idem, Giula,
1989, p. 7–11
268 Idem, Originea comunei şi a românilor din Chitighaz, în Idem, Giula,
1991, p. 45–5
269 Cornel Munteanu, Şcoala românească din Jula – 60 de ani, Gheorghe Santău,
în Foaia românească, 13 februarie 2009, p. 3
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publicând mult în Simpozion, dând adesea dovadă de multă
subilitate în abordările sale, iar în 2004 a editat lucrarea Cercetãri
istorice pentru folosul românilor din Ungaria.
În anul 1993, după doi ani de la dispariția revistei
Timpuri, un grup de intelectuali români, în frunte cu Gheorghe
Petruşan, consideră că este necesară o revistă de tipul celei
amintite mai sus care să ducă mai departe ambițiosul preogram
ştiințific al editorilor Timpului. Acest lucru s‐a întâmplat chiar în
anul în care s‐a constituit Institutul de Cercetări al Românilor din
Ungaria.
Noua revistă, care se revendică de la Timpuri, s‐a numit
Lumina şi apare, nu fără asperități şi discuții, sub egida
Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria. Încă din
editorialul primului număr, Gheorghe Petruşan, editorul
responsabil, sublinia motivația apariției revistei şi ascendența
acesteia: „Noi am făcut şi facem unele eforturi pentru a scoate la
iveală trecutul nostru cultural, dar ele rămîn, pînă la urmă, nişte
acțiuni izolate ale câtorva intelectuali şi rareori reuşim să transformă
această moştenire în tradiție, după care să ne orînduim viața
spirituală. Prin urmare, numai tradițiile pot asigura, prin forța lor de
conservare, perpetuarea unei moşteniri spirituaale. Aceasta este
explicația, de ce considerăm că este bine să schimbăm titlul publicației
„Timpuri” în „Lumina”. Prin acest act, revenim la o tradiție
încetățenită aici, la Giula, la sfârşitul secolului trecut (1895) de
personalități culturale româneşti de aici şi împrejurimi. Revista
„Lumina”, redactată de D. Voniga, urmărea aceleaşi scopuri. E bine
venită, deci, reîntoarcerea la spiritualitatea acestei reviste şi nu ne
rămîne decît să dorim ca ea să fie făcută în ceas bun şi să auzim numai
de bine”270.
Avem, aşadar, explicat motivul demersului celor care au
demarat acest proiect. Revista Lumina se revendica pe de o

270 Gheorghe Petruşan, Moştenire şi tradiție, în Lumina ’90‐93, Giula,
1993, p. 3
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parte de la publicația Timpuri, iar pe de alta, tocmai pentru a
conserva şi perpetua moştenirea spirituală românească din
Ungaria, din vechea Lumina, editată de D. Voniga, la Giula, la
finele secolului al XIX‐lea.
Începutul nu a fost uşor, existând chiar discuții
antagonice, dar în cele din urmă, după ce redactorul primului
număr a fost Gheorghe Petruşan, la Adunarea generală
ordinară a Comunității cercetătorilor ştiințifici şi a creatorilor
români din Ungaria din 13 februarie 1993, calitatea de redactor a
fost câştigată, cu 12 voturi pentru, de Elena Munteanu
Csobai271. Deşi îşi propusese două apariții anuale, acest
deziderat nu a fost realizat. Încă din primul an revista Lumina a
avut o singură apariție272. Ca o dovadă a greutăților de început,
numărul pe 1994 al publicației se deschidea cu nou editorial,
semnat de data aceasta de Elena Munteanu Csobai. Intitulat
Către cititor, el conține de fapt principalele comandamente ale
noii redacții: „Cu apariția revistei „Lumina” cititorii au la îndemână
publicația Uniunii Românilor din Ungaria, care este continuarea
fostei reviste cu titlul „Timpuri”. (...) „Lumina” nu‐şi propune
altceva, decît să creeze în jurul ei un cerc al intelectualilor români,
unde să se desfăşoare o muncă ştiințifică, o muncă de creație, de
răspîndire a culturii româneşti. (...) Scopul nostru este nu numai
acela de a deveni o revistă strict ştiințifică, ci şi de a răspîndi
convingător valorile culturale ale naționalității noastre. Un alt scop al
revistei ar fi cunoaşterea şi cinstirea trecutului. Chiar titlul ei este o
moştenire din 1894, când preotul David Voniga a scos la Giula,
„Organul eclesiastico‐didactic, social şi literar”, cu titlul
„Lumina”273. Elena Munteanu Csobai reitera aşadar dubla
ascendență a noii Lumina, revista Timpuri, despre care am vorbit

‐ah‐, Adunarea generală a Comunității ştiințifice. Înființarea unui institut
ştiințific, în NOI, 19 februarie 1993, p. 3
272 Ibidem
273 Elena Munteanu Csobai, Către cititori, în Lumina ‘94, Giula, 1994, p. 3
271
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deja, şi vechea Lumina, fondată de preotul David Voniga la
Giula în 1894.
Lumina lui David Voniga a avut o existență efemeră,
apărând între decembrie 1894 şi iunie 1895. În total au văzut
lumina tiparului numai 12 numere, ultimul fiind număr dublu.
Redactor şi proprietar era David Voniga, iar prim colaborator
dr. Elefterescu din Bucureşti274. Articolele publicate acolo erau
destul de diverse, fiind legate de şcoală, biserică, morală, igienă
etc.
Aşadar, primul număr al noii reviste l‐a avut ca editor
responsabil pe Gheorghe Petruşan, redactor pe Ştefan Oroian.
Începând cu cel de‐al doilea, din 1994, redactor a devenit Elena
Munteanu Csobai, iar lectori Mihaela Bucin şi Mihai Cozma.
Numărul pe 2005 consemnează un singur lector, Mihaela Bucin,
până în 2002 când corector (lector) devine Elena Rodica Colta,
situație existentă şi în prezent, cu mențiunea că din 2005 apare
în caseta tehnică, în calitate de editor responsabil, Maria
Berényi, directorul Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria, sub egida căruia apare.
Analizând producția istoriografică cuprinsă între paginile
publicației Lumina, se constată că aici au publicat deopotrivă
autori români din Ungaria şi din România. Cum volumul de
față are în atenție istoriografia românilor din Ungaria ne vom
opri doar asupra cercetărilor provenite din mediile intelectuale
româneşti din Ungaria. În acelaşi timp se poate spune că nivelul
articolelor şi studiilor de aici sunt superioare celor întâlnite în
alte publicații de până atunci. Este o dovadă a faptului că la
nivelul elitei româneşti din Ungaria s‐a realizat saltul calitativ
necesar după acumulările cantitative de până atunci. Toți cei
care publică materiale cu conținut istoric sunt excelent
documentați şi au un discurs bine articulat, inclusiv sub

Maria Berényi, Viața şi activitatea lui David Voniga (1867‐1933), în Lumina
2003, Giula, 2003, p. 9
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aspectul utilizării limbii române literare. Sunt intelectuali
români din Ungaria din cea de‐a doua generație, care au
succedat lui Gheorghe Petruşan, Mihai Cozma, Lucia Borza,
Gheorghe Santău, Ecaterina Tiritean, Ilie Ivănuş şi care au dat
un plus de consistență cercetărilor istorice. Este vorba în primul
rând despre Maria Berényi, Elena Csobai, Emilia Martin, alături
de care merită remarcați Mihaela Bucin, Gheorghe Rusza,
Florin Oltean, Ştefan Frătean.
Primul număr al publicației conține un articol al Elenei
Csobai referitor la instituțiile purtătoare a identității românilor
din Ungaria între cele două războaie mondiale275. Materialul
debutează cu un scurt istoric al românilor din Ungaria în care
reiterează faptul că marea lor majoritate s‐a stabilit acolo în
cursul secolului al XVIII‐lea, după care trece în revistă
principalele instituții purtătoare ale identității naționale, în
primul rând biserica şi asociațiile culturale. Concluzia tranşantă
a Elenei Csobai este aceea că între cele două războaie mondiale
minoritatea română s‐a menținut într‐un număr mic şi fără o
intelectualitate puternică. Situația românilor din Ungaria în
perioada respectivă a fost cât se poate de vitregă din moment ce
şcolile confesionale nu puteau funcționa, şcoli de stat cu limbă
de predare română nu existau, iar despre presă, cărți, teatru în
limba română nici nu se putea vorbi. În consecință, subliniază
autoarea, singura posibilitate de menținere a minorității române
a fost prin religie şi păstrarea culturii sale populare276. În acelaşi
număr, după ce în 1988 mai abordase subiectul în revista
Timpuri, Maria Berényi revine cu un text despre şcolile
confesionale româneşti din comitatul Bichiş277, accentuând pe
Elena Csobai, Instituțiile purtătoare a identității românilor din Ungaria
în perioada dintre cele două războaie mondiale, în Lumina ’90‐93, Giula,
1993, p. 7‐10
276 Ibidem, p. 10
277 Maria Berényi, Şcolile române confesionale din comitatul Bichiş, în Idem, p.
18‐20
275
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consecințele nefaste ale Legii Apponyi (1907) asupra acestui tip
de educație. În fine, acelaşi număr al revistei mai găzduieşte un
articol semnat de Tiberiu Boca intitulat: Despre conştiința
națională a românilor din Ungaria278. Autorul consideră că în
ciuda vicisitudinilor, conştiința națională s‐a păstrat la românii
din Ungaria aproape exclusiv datorită familiei, care a avut un
rol inestimabil în educarea generațiilor de români. Tiberiu Boca
trage practic un semnal de alarmă prin acest articol considerând
că în prezent, în plin proces de globalizare, procesul de
asimilare s‐a declanşat într‐un ritm alert, acest fenomen fiind
amplificat de faptul că „la ora actuală în Ungaria, practic, nu există
învățămînt românesc. Există doar ore de gramatică care sunt
inaccesibile unui elev de aici, ore de literatură în care se transmit
elemente ale literaturii române cu care elevii se familiarizează destul
de greu, ore de conversație care, fără o bază sigură a limbii, nu sunt
prea fructuoase”279. În opinia lui Tiberiu Boca, decăderea
minorității române s‐a accentuat după anii 1960. Soluția de
ieşire din acest impas oferită de Tiberiu Boca este una extrem de
curajoasă: „se poate constata fără teama de a greşi că o minoritate
națională atît de redusă la număr, cu o limbă şi o cultură atît de
arhaică, şi acestea pe cale de dispariție, nu se poate menține prin
propriile sale forțe spirituale, ci numai printr‐o reintegrare în cultura
poporului din care face parte, îndeosebi în cea transilvăneană”280.
Lumina ’94 conține de asemenea câteva contribuții istorice
demne de a fi semnalate. Cel mai amplu este studiul lui
Gheorghe Santău consacrat lui Emanuil Gojdu şi fundației
sale281. Foarte bine scris, articolul prezintă principalele repere
ale vieții marelui mecenat român insistând apoi pe testamentul
Tiberiu Boca, Despre conştiința națională a românilor din Ungaria, în Idem,
p. 22‐27
279 Ibidem, p. 23
280 Ibidem, p. 24
281 Gheorghe Santău, Emanoil Gojdu şi fundația lui, în Lumina ‘’94, Giula,
1994, p. 7‐16
278
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acestuia şi consecințele sale pentru tinerii români din Ungaria.
În acelaşi număr, Maria Berényi ne dezvăluie destinul unui
publicist român din Crîstor, Alexandru Olteanu. Aşa cum aflăm
din conținutul studiului, el a avut o carieră publicistică
importantă între cele două războaie mondiale, colaborând la
Familia, Cele trei Crişuri, Aurora, dar şi la Gândirea, Curentul,
ultimele două din Bucureşti, pentru ca în anii celui de‐al doilea
război mondial să plece în România282. Chiar dacă nu este un
articol propriu‐zis, merită amintite aici reflecțiile lui Mihai
Cozma, de doar o pagină, în care încearcă să răspundă
întrebării: De cînd trăim în Ungaria?283, întrebare care preocupă o
bună parte a elitei româneşti din această țară. Foarte tranşant şi
precis în argumentație, Mihai Cozma concluzionează că
românii din Ungaria au fost şi sunt din Ungaria. Cu alte cuvinte
Mihai Cozma susține punctul de vedere al istoriografiei
româneşti referitoare la continuitatea populației romanice,
ulterior româneşti, în spații mult mai ample, inclusiv înspre
pusta maghiară, după retragerea aureliană.
Foarte interesant este numărul cinci din Lumina, care ne
oferă două studii de istorie culturală deosebite semnate de
Elena Csobai şi Ecaterina Havaşi. În primul dintre ele, Elena
Csobai realizează o istorie a muzeografiei româneşti din județul
Bichişciaba cu trimitere directă la Muzeul „Erkel Ferenc” din
Giula şi Muzeul “Munkácsy Mihály” din Bichişciaba precum şi
la activitatea lor ca instituții în care comunitatea românească se
regăseşte prin mai multe exponate284. Ecaterina Havaşi ne oferă
la rândul său un istoric al bibliotecii de bază româneşti din
Giula de la înființarea sa în 1969 până după 1990, prezentând
Maria Berényi, Alexandru Keresztúry‐Olteanu – publicist şi scriitor bilingv
din epoca interbelică, în Idem, p. 23‐27
283 Mihai Cozma, De cînd trăim în Ungaria? (Reflecție asupra unei erori), în
Idem, p. 22
284 Elena Csobai, Înființarea muzeului din Bichişciaba ca muzeu de bază al
românilor din Ungaria, în Lumina ‘’96, Giula, 1996, p. 7‐12
282
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activitățile depuse în cadrul acesteia de către o serie de lideri ai
comunității româneşti precum Teodor Cozma, Ana Oros,
Alexandru Hoțopan.285. Numărul şase conține între paginile
sale un valoros studiu al Mariei Berényi referitor la activitatea
societăților de lectură ale elevilor români de la gimnaziile din
Seghedin, Szarvas şi Kecskemét286.
Alexandru Hoțopan este şi el prezent în paginile
publicației în anii următori cu un studiu amplu din sfera istoriei
confesionale. Este vorba despre Istoria bisericii baptiste din
Micherechi, 1921‐1950 (fragmente), publicat în două părți în
Lumina 97287 şi Lumina ’98288. Maria Berényi, prezentă număr de
număr între coperțile revistei, propune un studiu consacrat
istoriei învățământului, prin prezentarea dascălului Moise
Bota289, originar se pare din Giula, absolvent al Preparandiei de
la Arad şi un apropiat al lui Dimitrie Țichindeal şi Petru Maior.
Autoarea sugerează că la propunerea lui Petru Maior, cenzor la
tipografia din Buda, Moise Bota ar fi tipărit acolo un Abecedar,
cu litere latine. În opinia Mariei Berényi, dascălul Moise Bota
este unul dintre reprezentanții noului spirit pe care l‐au
promovat la Arad primii profesori ai Preparandiei din
localitate.
Aproape la fel de prolifică precum Maria Berényi, Elena
Csobai publică şi ea în Lumina ’98 un studiu istoric care prezintă

Ecaterina Havaşi, Istoricul bibliotecii de bază româneşti din Giula, de la
înființare pînă în prezent, în Idem, p. 20‐22
286 Maria Berényi, Din activitatea societăților de lectură ale elevilor de la gimnaziile
din Seghedin, Szarvas şi Kecskemét, în Idem, p.14‐20.
287 Alexandru Hoțopan, Istoria bisericii baptiste din Micherechi, 1921‐1950 I.,
(fragmente), în Lumina ’97, Giula, 1997, p. 5‐16
288 Idem, Istoria bisericii baptiste din Micherechi, 1921‐1950 II (fragmente), în
Lumina’98, Giula, 1998, p. 3‐16
289 Maria Berényi, Dascălul Moise Bota (1789‐1873), în Lumina ’97, Giula,
1997, p. 22‐26
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date din viața şi activitatea lui Gheorghe Pomuț290, român
ortodox originar din Giula. Studiul, destul de amplu trece în
revistă principalele etape ale vieții ilustrului avocat, ulterior
ofițer, român din Giula, insistând pe activitatea de diplomat
american în Rusia. Elena Csobai observă pe bună dreptate că
misiunea diplomatică a lui Gheorghe Pomuț în Rusia a fost una
extrem de lungă pentru uzanțele vremii, 1866‐1878, ceea ce
înseamnă că şi‐a desfăşurat misiunea impecabil. În acelaşi timp,
autoarea atrage atenția minorității române din Ungaria asupra
acestuia pentru a‐l aşeza în rândul celor mai ilustre
personalități ale istoriei291. Peste câțiva ani, Elena Csobai revine
asupra subiectului cu o incursiune în istoriografia maghiară
referitoare la Gheorghe Pomuț292, între care şi o lucrare a Mariei
Berényi, publicată într‐o revistă de limbă maghiară la mijlocul
anilor ’80293. Articolul punctează practic principalele momente
ale vieții marelui giulan şi lucrările scrise despre Gheorghe
Pomuț. În acelaşi număr al publicației, Lumina 2002, Gheorghe
Rusza glosează pe marginea menținerii lui Gheorghe Pomuț în
conştiința istorică a românilor din Giula294, considerând
oportună pentru comunitatea românească de acolo
redescoperirea propriului erou, iar faptul că actualmente există
o stradă în Giula care‐i poartă numele dovedeşte că acesta
trăieşte în conştiința locuitorilor. Gheorghe Pomuț a devenit
una dintre personalitățile locale cele mai des discutate după
1990. În rândul comunității româneşti din Ungaria s‐a creat un

Elena Csobai, Date din viața şi activitatea lui Gheorghe Pomuț, în
Lumina’98, Giula, 1998, p. 21‐24
291 Ibidem, p. 23
292 Idem, Gheorghe Pomuț în istoriografia maghiară, în Lumina 2002, Giula,
2002, p. 21‐23
293 Maria Berényi, Gyulai románból ‐ magyar honvédtiszt, majd amerikai
tábornok (Mozaikok egy életképhez), în Békési Élet, 1985/3, p.395‐399
294 Gheorghe Rusza, Gheorghe Pomuț în conştiința istorică a românilor din
Giula, în Lumina 2002, Giula, 2002, p. 19‐20
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adevărat cult pentru acesta, astfel că în 1998 a fost pusă o placă
comemorativă în amintirea sa, iar la 13 octombrie 2007 a fost
dezvelit bustul său în piața din Giula care îi poartă numele295.
Un nou articol consacrat lui Gheorghe Pomuț a văzut lumina
tiparului în numărul din 2007 al publicației, semnat de Maria
Berényi296. Acesta a fost prezentat de autoare cu prilejul
dezvelirii bustului şi surprinde întreg traseul vieții acestuia de
pe meleagurile giulane la cele americane unde a devenit un
erou, fiind sărbătorit începând cu anul 1931 cu ocazia Memorial
Day, alături de ceilalți părinți fondatori ai națiunii americane297.
Investigațiile Mariei Berényi la adresa comunității
macedoromâne din Ungaria, începute încă înainte de 1990298,
continuă şi în paginile acestei publicații. După familia Gojdu,
analizată cu alte ocazii, aceasta investighează rolul familiei
macedoromâne Sina în spațiul cultural şi financiar ungar299.
Autoarea consideră că macedoromânii din Ungaria alcătuiau o
elită culturală şi financiară extrem de prezentă. Datele culese de
Maria Berényi ne relevă o familie Sina în care unii membrii erau
adevărate genii comerciale, Gheorghe Sina ajungând să
controleze aproape toată industria bumbacului din Ungaria în
prima jumătate a secolului al XIX‐lea. Extrem de bogat,
Gheorghe Sina a contribuit la reconstrucția Budapestei şi alături
de contele Széchenyi István a edificat Podul cu lanțuri din
Budapesta, Gheorghe Sina fiind acționar principal al respectivei
întreprinderi. Acest fapt este recunoscut şi de posteritate, dar
mai puțin cunoscut de istoriografia română. În 1851, după

Maria Berényi, Dezvelirea bustului lui Gheorghe Pomuț la Giula, în Lumina
2007, Giula 2007, p. 28‐29
296 Idem, Gheorghe Pomuț (1818‐1882), în Idem, p. 29‐32
297 Ibidem, p. 32
298 Idem, Mozaicuri istorice din viața macedoromânilor din Austro‐Ungaria, în
Timpuri, Giula, 1986, p. 7‐14.
299 Idem, 150 de ani de la inaugurarea Podului cu lanțuri. Rolul familiei Sina în
spațiul cultural şi financiar ungar, în Lumina ’99, Giula, 1999, p. 3‐10
295
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finisarea lucrărilor la Podul cu lanțuri, pe pilonul podului s‐a
aşezat o placă comemorativă pe care sunt încrustate numele lui
Gheorghe Sina şi Széchenyi István300. În numărul din 2002 al
revistei aceeaşi Maria Berényi revine cu un articol extrem de
bine documentat şi concis despre un alt membru al comunității
macedoromâne, Emanuil Gojdu, mai exact despre originea şi
familia acestuia301. Detaliile nu lipsesc, începând din momentul
plecării înaintaşilor săi din Moscopole, stabilirea lor la Miskolc,
de unde o ramură a familiei Gojdu a trecut dincolo de Dunăre,
iar alta s‐a aşezat în părțile Bihorului, din această ramură
bihoreană trăgându‐se şi Emanuil Gojdu302. Studiul se opreşte
cu derularea vieții acestuia în momentul obținerii diplomei de
avocat în 1824. O aplecare deosebită are Maria Berényi pentru
personalitatea mitropolitului Andrei Şaguna, căruia îi dedică
un articol destul de extins într‐unul dintre numerele
publicației303.
În acelaşi număr al revistei, Mihaela Bucin realizează
un excurs istoric asupra grupurilor etnice naționale din
Cîmpia Ungară304. Interesantă este opinia autoarei referitoare
la creştinarea inițială a ungurilor în rit creştin bizantin,
înainte de a trece la catolicism. Mihaela Bucin prezintă sumar
o serie de puncte de vedere asupra momentului când
diversele grupurile etnice din Cîmpia Ungară s‐au stabilit
aici. În ceea ce‐i priveşte pe români autoarea se mărgineşte să
aprecieze că „prezența lor pînă la Tisa înainte de apariția
maghiarilor în istoria Europei (895), şi în secolul imediat următor

Ibidem, p. 8
Idem, Originea şi familia. 200 de ani de la moartea lui Emanuil Gojdu, în
Lumina 2002, p. 5‐.13
302 Ibidem, p. 9
303 Idem, Bicentenar Andrei Şaguna (1808‐1973), în Lumina 2008, Giula 2008,
p. 3‐17
304 Mihaela Bucin, Excurs istoric asupra grupurilor etnice naționale din Cîmpia
Ungară, în Lumina ’99, Giula, 1999, p. 18‐23
300
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este o problemă mult discutată”305. Cu toate acestea, printre
puținii autori români din Ungaria, Mihaela Bucin acceptă
deschis prezența colectivităților româneşti mult mai devreme
decât majoritatea cercetătorilor. Aceasta emite un punct de
vedere cel puțin de bun simț în această chestiune: „este greu de
stabilit cu exactitate configurația etnică a populației într‐o anumită
perioadă de timp.Un element care poate duce la momentul inițial al
formării colectivităților româneşti, organizate şi stabile, este
închegarea comunităților bisericeşti ortodoxe. La venirea ungurilor
în aceste părți, ortodoxismul era deja cunoscut”306. Sugestia este
cât se poate de clară în direcția denumirii colectivității etnice
care adoptase creştinismul ortodox înainte de venirea
ungurilor în Ungaria de azi.
În numărul din 2001 al revistei aceleaşi neobosite Maria
Berényi şi Elena Csobai revin cu două materiale dedicate
personalității lui Moise Nicoară, de la a cărui moarte se
împlineau în acel an 140 de ani. Lucrarea Elenei Csobai face
câteva referiri sumare la percepția lui Moise Nicoară în
istoriografia română307, începând cu cea de‐a doua jumătate a
secolului al XIX‐lea, insistând bineînțeles pe monografia
dedicată acestuia de către Cornelia Bodea în anii celui de‐al
doilea război mondial. Remarcând numărul redus de lucrări
din ultimele decenii consacrate acestei personalități născute la
Giula, Elena Csobai consideră necesară redescoperirea lui în
urma unor susținute eforturi istoriografice venite dinspre
tânăra generație de istorici. Ceva mai bogată în informații
referitoare la Moise Nicoară este lucrarea Mariei Berényi
intitulată: 140 de ani de la moartea lui Moise Nicoară308. Autoarea
devoalează dimensiunea reală a lui Moise Nicoară, acesta fiind
Ibidem, p. 22
Ibidem
307 Elena Csobai, Moise Nicoară în istoriografia română, în Lumina 2001, Giula,
2001, p. 6‐8
308 Maria Berényi, 140 de ani de la moartea lui Moise Nicoară, în Idem, p. 9‐16
305
306
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nu numai un luptător pentru drepturile românilor din
Tranmsilvania ci şi un om de cultură care a avut relații speciale
cu elita intelectuală românească a vremii, de la Petru Maior la
Iancu Văcărescu, care l‐a şi găzduit o vreme la Târgovişte, cu
acesta dezvoltând o relație specială, cei doi cunoscându‐se la
Viena309.
Redescoperirea după 1990 a personalităților româneşti
din Ungaria sau Transilvania de dinainte de 1918, ca o măsură a
respectării tradiției şi întăririi conştiinței naționale a românilor
din Ungaria, este un deziderat exprimat de elita românească în
mai multe rânduri. Alături de Emanuil Gojdu, Gheorghe Pomuț
sau Moise Nicoară, în rândul celor revalorizați se înscrie şi
David Voniga, redactorul şi proprietarul periodicului Lumina,
singura publicație românească din Giula înainte de cel de‐al
doilea război mondial. Deşi a avut o existență extrem de scurtă,
numai 12 numere, Lumina a rămas în conştiința locului. Acestea
trebuie să fi fost resorturile care au determinat‐o pe Maria
Berényi să publice un material complex şi bine scris despre
David Voniga în numărul din 2003 al publicației Lumina310, cea
care se revendica structural şi de la publicația cu acelaşi nume a
anilor 1894‐1895. Acelaşi număr al revistei mai consemnează
lucrarea Elenei Csobai referitoare la aceeaşi personalitate
intitulată: David Voniga în presa românească311, autoarea sesizând
numărul mic al scrierilor referitoare la acesta de‐a lungul
timpului.
Începând din 2002, număr de număr, revista Lumina
aduce în prim plan câte o personalitate. Principalul responsabil
al acestui demers este Maria Berényi. După David Voniga a
venit rândul lui Ioan Cavaler de Puşcariu, despre al cărui efort
în slujba administrației de stat, demersurile sale în sfera luptei
Ibidem, p. 9
Maria Berényi, Viața şi activitatea lui David Voniga (1867‐1933), în Lumina
2003, Giula, 2003, p. 7‐23
311 Elena Csobai, David Voniga în presa românească, în Idem, p. 24‐26
309
310
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național‐politice şi activitatea culturală, literară şi istorică, aflăm
într‐unul din numerele revistei312. În Lumina 2005 Maria Berényi
ne propune un medalion Eftimie Murgu, cu prilejul aniversării
a 200 de ani de la naştere. Date intersante referitoare la
paşoptistul bănățean ne sunt oferite cu acest prilej mai ales în
ceea ce priveşte activitatea sa postpaşoptistă când a fost ales şi
deputat de Moravița în Parlamentul de la Budapesta313. Anii
următori marchează acelaşi tip de cercetare istorică. Într‐un
interesant material Maria Berényi prezintă activitatea lui
Gheorghe Ioanovici, unul dintre cei mai apropiați colaboratori
ai lui Andrei Şaguna, accentuând pe funcția de secretar de stat
deținută de acesta în Ministerul Cultelor din Budapesta,
menționându‐se şi calitățile sale intelectuale deosebite, larg
recunoscute în Ungaria, Ioanovici fiind ales inclusiv preşedinte
al secțiunii filologice a Academiei maghiare (1882‐1895)314.
Vincențiu Babeş nu a scăpat nici el de investigația Mariei
Berényi315. Cu prilejul împlinirii centenarului morții sale, Maria
Berényi a realizat un scurt material consacrat avocatului,
istoricului, publicistului, omului politic şi întemeietorului
presei române din Banat, care şi‐a consacrat întreaga activitate
pentru promovarea politică, economică, culturală şi bisericească
a românilor din Banat şi Ungaria în a doua jumătate a secolului
al XIX‐lea316. În fine, la împlinirea a 200 de ani de la naşterea lui
Andrei Şaguna, Maria Berényi publica un material dens despre
acesta317 şi, aşa cum spunea autoarea, în ciuda faptului că
Maria Berényi, 180 de ani de la naşterea lui ioan cavaler de Puşcariu (1824‐
1911), în Lumina 2004, Giula, 2004, p. 3‐10
313 Idem, Bicentenar Eftimie Murgu (1805‐1870), în Lumina 2005, Giula,
2005, p. 3‐17
314 Idem, Gheorghe Ioanovici, secretar de stat şi colaborator al lui Andrei Şaguna,
în Lumina 2006, Giula, 2006, p. 3‐8
315 Idem, Centenar Vincențiu Babeş, în Lumina 2007, Giula, 2007, p. 3‐11
316 Ibidem, p. 3
317 Idem, Bicentenar Andrei Şaguna (1808‐1973), în Lumina 2008, Giula
2008, p. 3‐17
312
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despre mitropolitul Andrei Şaguna s‐au scris multe lucrări,
existența lui extrem de complexă permite noi şi noi abordări ale
personalității acestuia. Articolul scrutează toate etapele vieții
mitropolitului transilvănean născut la Miskolc într‐o familie de
macedoromâni, începând cu naşterea sa până la moarte. Un
plus poate fi observat totuşi la capitolul activității sale politice şi
culturale în slujba comunității din care făcea parte, aceea a
românilor din Ungaria.
Activitatea Mariei Berényi în direcția actualizării elitelor
româneşti este secondată de contribuțiile Elenei Csobai.
Numărul din 2005 al publicației Lumina găzduieşte studiul
acesteia dedicat lui Iustin Popovici318. Personalitatea sa este mai
puțin cunoscută dar Elena Csobai o aduce în prim plan. Aflăm
astfel că Iustin Popovici, român ortodox născut în 1839 la Bichiş,
a deținut funcții importante în conducerea oraşului Giula,
ajungând notar‐prim al localității la sfârşitul secolului al XIX‐lea
şi pentru o vreme chiar primar al Giulei (1905). A fost o
perioadă prosperă pentru aşezare, atunci s‐au construit
tribunalul, direcția financiară, liceul şi şcoala civilă de fete,
clădirea Asociației teatrale „Erkel Ferenc” şi multe altele.
Importanța articolului rezidă tocmai în readucerea personajului
în memoria colectivă a românilor din Giula. Aceeaşi autoare
dezbate în paginile revistei şi alte subiecte istorice legate de
comunitatea românească din Ungaria. Unul dintre ele, inedit şi
extrem de interesant, face referire la istoricul construirii căilor
ferate în județul Bichiş, accentuând pe momentul edificării lor
în câteva sate cu populație românească319, în timp ce un altul
investighează comunitatea ortodoxă din Bichişciaba320. Acest
din urmă articol semnalează situația destul de complicată în
Elena Csobai, 100 de ani de la moartea lui Popovici Iustin (Bichiş 1839 –
Giula 1905), în Lumina 2005, Giula, 2005, p. 29‐31
319 Idem, Secvențe din istoricul căii ferate din județul Bichiş, în Idem, p. 32‐35
320 Idem, Comunitatea ortodoxă din Bichişciaba în toamna anului 2008, în
Lumina 2008, Giula, 2008, p. 35‐42
318
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care se găsea aceasta şi care număra doar 54 de suflete
consemnate în conscrierea bisericească realizată de preotul
Teodor Marc în anul 1998321.
Alături de Izvorul şi Lumina, Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria mai editează publicațiile Simpozion şi
Annales. Acestea reprezintă cea mai consistentă şi mai elaborată
treaptă a cercetărilor istorice ale românilor din Ungaria. Ele
sunt cele mai palpabile exemple de instituționalizare a cercetării
istorice. Toate studiile cuprinse în aceasta reprezintă
remarcabile achiziții pentru memoria urmaşilor, care‐şi vor
descoperi peste decenii înaintaşii şi faptele lor. Cele două
publicații sunt intrinsec legate una de alta şi nu numai datorită
apariției sub aceeaşi umbrelă a Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria. Aşa cum bine remarca Cornel Munteanu,
cunoscutul cercetător al literaturii şi presei românilor din
Ungaria, „Dacă publicația Simpozion este o agendă în detaliu a
lucrărilor, într‐o primă fază de elaborare, şi ca un preambul, în
schimb, acelaşi institut şi‐a propus ca după definitivarea lucrărilor de
la simpozioanele anuale, unele cercetări să cunoască o dezvoltare mai
amplă, care necesită ani de căutări, documentare, redactare, prelucrare
a materialului cules; astfel că cealaltă publicație, cam în timp de patru
ani , Annales, preia unele din dezvoltările din Simpozion, dând formă
definitivă şi completă cercetărilor de peste ani, materialele fiind chiar
studii ori monografii distincte, putând forma substanța unui volum
separat.(...) Ca atare, relația dintre cele două publicații, dincolo de
patronatul lor comun (Institutul de cercetări) este una de
complementaritate şi succesivitate”322.
Publicația Annales prezintă între coperțile sale rezultatele
cele mai închegate ale proiectelor de cercetare asumate de
cercetătorii care activează în cadrele Institutului din Giula.
Aceasta conține şi cercetări din domeniile etnografiei,
Ibidem, p. 39
Cornel Munteanu, Comunitatea românească din Ungaria. Oameni şi fapte
(10), în Clipa, 17 iulie 2003, nr. 609, http://www.clipa.com/index609.html
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etnologiei, lingvisticii, literaturii. Studiile de istorie, semnate de
aceleaşi nume prestigioase ale istoriografiei româneşti din
Ungaria, Maria Berényi, Elena Csobai, dar şi de Mihaela Bucin,
Florica Santău, ş.a., reprezintă rezultatele concrete ale unor
cercetări evident de durată. Complexitatea studiilor relevă
această realitate. Textele sunt publicate în limbile română şi
maghiară, chiar dacă se referă exclusiv la aspecte legate de
comunitatea română.
Secțiunea istorică a publicației Annales conține aproape
exclusiv studii care se situează fie în zona reconstituirilor
atribuibile istoriei locale, a trecutului unor comunități
româneşti din Ungaria, fie în sfera istoriei culturii cu referire al
aceeaşi minoritate. Elena Csobai şi‐a canalizat activitatea
publicistică din revistă exclusiv pe reconstituirea istoriei
comunităților locale. În atenția ei au fost românii din Otlaca‐
Pustă323 şi cei din Bichişciaba324. Reconstituirea istoriei
comunității din Otlaca‐Pustă începe cu cea de‐a doua jumătate a
secolului al XIX‐lea, prin plecarea unei părți a locuitorilor din
Otlaca (azi Grăniceri, jud. Arad) înspre pusta maghiară
întemeind localitatea Otlaca‐Pustă. Trasarea graniței în urma
primului război mondial a separat cele două comunități surori.
Elena Csobai insistă pe întemeietorul localității, negustorul
Ştefan Rusu, care se ocupa cu creştera animalelor şi vânzarea
lor în târgurile din Arad, Budapesta şi Viena325. Mai greu a fost
de realizat, aşa cum remarcă Elena Csobai, reconstituirea
trecutului comunității româneşti din Bichişciaba, datorită
faptului că despre aceasta se cunoşteau prea puține lucruri, iar
istoriografia maghiară vorbeşte prea puțin despre aceasta. La
rândul său, Maria Berényi şi‐a axat cercetările din revistă pe
Elena Csobai, Comunitatea românească din Otlaca Pustă, în Annales 2000,
Giula, 2000. p. 83‐103
324 Idem, Românii din Bichişciaba, în Annales ’96, Giula, 1996, p. 7‐50
325 Elena Csobai, Comunitatea românească din Otlaca Pustă, în Annales 2000,
Giula, 2000. p. 85‐93
323
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aspecte legate de învățământul românesc din Ungaria326 şi pe
reconstituirea unor aspecte legate de biserica ortodoxă între cele
două războaie mondiale327. În ambele studii, extrem de bine
documentate şi impregnate cu informații inedite de arhivă, Maria
Berényi subliniază caracterul nefast al sistemului politic
horthist asupra şcolii în limba română şi a bisericii ortodoxe.
Aceasta a condus în opinia autoarei la o intensificare a
asimilării românilor din Ungaria328.
Alături de aceste cunoscute cercetătoare au mai publicat
articole cu conținut istoric Florica Santău şi Mihaela Bucin.
Florica Santău a analizat critic situația naționalității române în
contextul sistemului public de educație din Ungaria329.
Concluzionând, aceasta consideră că după cel de‐al doilea
război mondial, în ciuda unor aparente îmbunătățiri a
posibilității accesării unui sistem de educație în limba română,
membrii comunității româneşti întâmpină tot mai multe
dificultăți, fapt dovedit prin scăderea constantă a numărului de
elevi şi de studenți care învață în limba maternă330.
Foarte interesant este articolul Mihaelei Bucin, apropiat
de istoria mentalităților, unde discută pe marginea imaginilor şi
stereotipiilor etnice existente în cadrul comunității româneşti
din țara vecină331. Utilizând instrumentarul şcolii Analelor
franceze, Mihaela Bucin descoperă în satele româneşti din
Maria Berényi, Román népiskolák a két világháború közötti Magyarországon
(Şcolile publice ale românilor din Ungaria în perioada interbelică), în Idem, p. 7‐45
327 Idem, Román ortodox egyház a két világháború közötti Magyarországon
(Biserica ortodoxă română în Ungaria perioadei interbelice), în Annales ʹ96,
Giula, 1996, p.7‐50;
328 Maria Berényi, Román népiskolák a két világháború közötti Magyarországon
(Şcolile publice ale românilor din Ungaria în perioada interbelică), în Annales
2000, p. 45
329 Florica Santău, A román nemzetiségi oktatás helyzete a mai hazai közoktatási
rendszerben (1945‐1999), în Idem, p. 46‐82
330 Ibidem, p. 82
331 Mihaela Bucin, Imagine şi stereotipie etnică, în Idem, p. 138‐152
326
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Ungaria contemporană numeroase atitudini‐clişeu în raport cu
celelalte grupuri etnico‐confesionale din jurul lor. „De exemplu,
curiozitatea şi reținerea comunității româneşti ortodoxe față de
comercianții evrei stabiliți în mediul românesc. Astfel, în localitatea
Chitighaz din județul Bichiş, locuia la sfârşitul secolului trecut (al
XIX‐lea n.n. G.M.) o populație de 80 la sută români, restul maghiari
şi cîteva familii de evrei. Cei din urmă au reprezentat timp de cîteva
decenii puterea financiară şi – în parte – intelectuală a localității, fiind
comercianți, medici, vînzători ambulanți, pedagogi. Aveau o modestă
casă de rugăciuni şi în timpul slujbelor, copiii creştinilor îi spionau pe
la ferestre. Ciudata sonoritate a limbii ebraice ei au perceput‐o ca pe
un continuu „bruma‐bruma‐bruma”. Aşa s‐a răspîndit în Chitighaz
credința că evreii se roagă la brumă, fiindcă paştele lor evreiesc este
cînd cade prima brumă. Prin aceasta se explică apariția proverbului cu
circulație locală Mondrăneşte ca jidovii cînd cer brumă (mormăie,
vorbeşte pentru sine, vorbeşte ininteligibil)”332. Exemplele oferite
sunt multe şi semnificative pentru imagologia specifică
comunităților româneşti din Ungaria.
Incontestabil, cea mai importantă publicație istorică a
românilor din Ungaria este revista‐volum Simpozion. Aceasta s‐
a născut ca o necesitate în urma organizării sub egida
Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria a
simpozioanelor anuale, ca forumuri de dezbatere a
principalelor probleme care preocupă minoritatea română. La
aceste întâlniri au participat de la un an la altul tot mai mulți
cercetători, profesori, muzeografi, ziarişti, atât din Ungaria cât
şi din România, Serbia şi Ucraina. Cu prilejul acestor sesiuni
ştiințifice are loc un dialog fertil pe diverse direcții precum
istoria, cultura, literatura, tradițiile, religia şi identitatea
românilor din Ungaria. Aceste simpozioane sunt, practic, cele
mai importante forumuri al elitei minoritare române333.
Ibidem, p. 138
Institutul de cercetări al românilor din Ungaria. Un deceniu de existență
1993‐2003, redactor şi editor responsabil Maria Berényi, Giula 2003, p. 10
332
333
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Importanța cercetărilor referitoare la diverse aspecte ale
trecutului comunitar este extrem de mare, cu atât mai mult cu
cât elita minoritară românească din Ungaria intrase într‐un
oarecare impas identitar deja în anii ’80 aşa cum subliniase şi
profesorul Gheorghe Petruşan în Cuvîntul introductiv334 al
primului număr din Simpozion, iar soluțiile de ieşiredin această
situație erau destul de puține. Întâlnirile anuale, urmate de
publicarea comunicărilor într‐un volum special puteau
contribui la o cunoaştere mai nuanțată a valorilor româneşti, ori
„cercetarea ştiințifică este, în fond, un efort făcut în vederea găsirii
identității noastre”335, spunea acelaşi Gheorghe Petruşan. În
acelaşi timp, Maria Berényi îndemna la calm şi precauție în
activitatea de recuperare a trecutului. „Sîntem foarte puțini, şi nu
aş putea spune că activitatea noastră o putem desfăşura în cadrul
unor împrejurări optime”336, spunea aceasta, „rostul activității
noastre e pus – de multe ori – sub semnul întrebării şi al îndoielilor.
Lucru dureros şi trist din partea semenilor noştri. În pofida acestora,
noi totuşi trebuie să lucrăm, să cercetăm pe mai departe, fiindcă
suntem conştienți de faptul, că nu avem altă soluție. Dacă nu ne
cunoaştem trecutul, rădăcinile, dacă nu ne cunoaştem valorile
culturale, literare, tradiționale, atunci nu avem prezent, şi nu vom
avea nici viitor. Trebuie, deci, să depunem o muncă de specialitate şi
atunci cînd în împrejurimile noastre se pescuieşte în haos, se face
politică, şi cînd simțim suflul democrației de mahala. N‐avem altceva
de făcut, decît să sperăm că n‐am lucrat, nu ne‐am sacrificat degeaba
energia şi timpul, rezultatele noastre vor fi cunoscute de un public
mai larg, şi poate cîndva......vor fi şi apreciate. Într‐.adevăr munca
noastră nu e spectaculoasă, nici atractivă, nu se poate pune în scenă, e
muncă de atelier. De aceea mă bucur, că organizăm aceste
Gheorghe Petruşan, Cuvînt introductiv rostit cu prilejul primului colocviu
ştiințific ce a avut loc în zilele de 23‐24 noiembrie 1991, la Giula, în Sympozion,
I, Giula, 1991, p. 3‐4
335 Ibidem, p. 4
336 Maria Berényi, Cuvînt de deschidere, în Idem, p. 4
334

111

Gabriel Moisa

simpozioane, unde avem ocazia să ne prezentăm rezultatele obținute,
să ne cunoaştem şi să ne ştim aprecia unul pe altul. Numai aşa putem
aştepta o atenție din partea altora, aşa putem da o alternativă pentru
tinerii noştrii talentați, pe care i‐am vrea să‐i ştim în jurul nostru”337.
Acest Cuvânt de deschidere cuprinde întreg programul de acțiune
al grupului de la Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria,
program respectat vreme de două decenii. Proiectul este unul
extrem de ambițios şi generos şi tocmai de aceea el merită şi
trebuie sprijinit. Cuvintele Mariei Berényi conțin de fapt multe
aserțiuni fundamentale pentru mersul comunității româneşti
din Ungaria.
Marea majoritate a participanților la aceste întâlniri şi
contributori ai volumului s‐au format intelectual la sfârşitul
anilor ’70 şi în anii ’80. Pe cei mai mulți i‐am găsit între
redactorii şi colaboratorii revistei Timpuri, laboratorul unde şi‐a
format şi exersat scrisul tânăra generație de intelectuali români
din Ungaria în cea de‐a a doua jumătate a anilor ’80, cu puțin
timp înainte de căderea regimului comunist. Am spune că acest
lucru s‐a întâmplat tocmai la timp, în momentul intrării în
maturitate publicistică a unor Maria Berényi, Elena Csobai, Eva
Cozma Frătean, Emilia Martin, Ana Berényii, Tiberiu Herdean,
Maria Gurzău Czeglédi. Lor li s‐au adugat pe parcurs mai
tinerii Gyöngyi Mocan, Ana Hoțopan, Mihaela Bucin, Stela
Nicula. Lângă toți aceştia continuau să fie foarte aproape mai
vechii reprezentanți ai elitei româneşti: Gheorghe Petruşan,
Mihai Cozma, Lucia Borza, Gheorghe Dulău, Gheorghe Santău.
Simpozion a pornit la drum ca publicație a Comunității
Cercetătorilor şi Creatorilor Români din Ungaria, redactor
responsabil fiind Maria Berényi, iar lector Lucia Borza. După
constituirea Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, în
1993, publicația a intrat sub cupola ştiințifică a acesteia.
Redactor şi editor responsabil a rămas Maria Berényi, iar lector

337

Ibidem
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Gheorghe Santău. Din 1995 între lectori regăsim şi pe Tiberiu
Herdean. Anul 1998 aduce în calitate de lector pe Ana Hoțopan,
din anul următor alăturându‐i‐se Mihaela Bucin, pentru ca din
2000 aceasta din urmă să îndeplinească singură această calitate.
În anii 2002‐2003 lectorul publicației a fost Elena Rodica Colta,
iar din 2004 până în prezent a revenit în acest post Tiberiu
Herdean, cel care mai avusese această calitate la începuturile
revistei. În întreaga perioadă redactorul şi editorul responsabil
a rămas Maria Berényi, sufletul tuturor inițiativelor Institutului,
dar nu numai.
Primul număr din Simpozion consemnează patru articole
încadrabile istoriei avându‐i ca autori pe Maria Berényi, Elena
Csobai, Mihaela Bucin şi Gheorghe Santău. Primul articol,
semnat de Maria Berényi, este de fapt o schițare a unui proiect
de cercetare referitor la românii din Ungaria de azi în presa
română a secolului al XIX‐lea338. Autoarea îşi defineşte proiectul
şi identifică sursele utilizate. Cercetător extrem de serios, Maria
Berényi a dus la bun sfârşit acest demers astfel că în 1994 a
publicat un volum intitulat Românii din Ungaria de azi în presa
română din Transilvania şi Ungaria secolului al XIX‐lea (1821‐1918)
Documente339.
Articolul Elenei Munteanu Csobai face referire la istoricul
românilor din oraşul Bichişciaba340. Autoarea discută mai
degrabă aspectele metodologice ale unei asemenea cercetări
anunțând, la fel ca şi în cazul Mariei Berényi, un demers de
lungă durată şi de substanță. Practic, articolul este un fel de
preambul, analizând modul în care românii din Ungaria sunt
Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa română a secolului al
XIX‐lea, în Idem, p. 26‐34
339 Idem, Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi Ungaria
secolului al XIX‐lea (1821‐1918) Documente, Editura NOI, Giula, 1994
340 Elena Munteanu Csobai, Aspecte din istoricul românimii din Bichişciaba
(metodologia cercetării românimii din Bichişciaba), în Sympozion, I, Giula,
1991, p. 35‐39
338
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prezenți în istoriografia maghiară, Elena Munteanu Csobai
ajungând la concluzia „istoriografia maghiară relatează foarte pe
scurt despre noi, românii din Ungaria. În cele mai multe cazuri putem
constata că, pe lângă cîteva date istorice, care de multe ori nici nu pot
fi înconjurate în cel mai bun caz nu se scrie nimic, decît cîteva fraze
care cuprind unele generalități de sine stătătoare. Dar în multe cazuri
aceste generalități sînt nişte atacuri împotriva etnicului, şi totuşi de
multe ori tocmai aceste atacuri dau informații importante
cercetătorului”341. Concluzia emanată de aici este una clară,
românii din Ungaria trebuie să scrie ei înşişi despre ei întrucât
pentru altcineva sunt neinteresanți. Elena Munteanu Csobai
insista încă o dată, dacă mai era cazul, pe necesitatea unor
proiecte şi programe de cercetare referitoare la minoritatea
românească din Ungaria, aproape total lipsită de cunoaşterea
propriului trecut şi a tradițiilor specifice.
Mihaela Bucin, în cele câteva pagini ale articolului său,
realizează o scurtă schiță monografică a satului Otlaca‐Pustă.
Asemeni altor autori, autoarea consemnează înființarea satului
undeva la sfârşitul secolului al XIX‐lea din colonişti veniți din
satul Otlaca (azi Grădinari, jud. Arad) scoțând în evidență pe
negustorul Ştefan Rusu, primul venit în localitate, urmat apoi
de mulți alții342. Chiar dacă istoricul satului este doar schițat,
autoarea a ținut să sublinieze fenomenul maghiarizării
românilor din Otlaca‐Pustă între cele două războaie mondiale,
cînd, spune aceasta „românismul profund al acestui sat atît de
original prin existența sa, începe să se dezagrege”343.
Ultimul articol pe teme istorice din primul număr al
Sympozionului este cel semnat de Gheorghe Santău, un
intelectual de primă mărime, cu studii universitare teologice
efectuate la Cluj. Acesta dezvoltă o discuție pe marginea

Ibidem, p. 35
Mihaela Bucin, Otlaca Pustă. Schiță monografică, în Idem, p. 40‐44
343 Ibidem, p. 43
341
342
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originii comunei şi a românilor din Chitighaz344, locul său de
naştere. La fel ca Elena Munteanu Csobai, Gheorghe Santău
sesizează subțirimea informațiilor referitoare la românii din
Ungaria, angajând o dată în plus elita românească la scrierea
propriei istorii. Totuşi, acesta ne spune că prima mențiune
documentară a satului Chitighaz datează de prin 1400, sub
forma Keteghaz. Autorul consideră că în acele vremuri au trăit
în comună şi români, citând în acest sens surse maghiare,
autorul fiind printre puținii reprezentanți ai elitei româneşti din
Ungaria care se angrenează într‐o asemenea discuție
istoriografică, optând ferm pentru prezența românilor în
bazinul carpatic la momentul venirii ungurilor în 896345.
Gheorghe Santău nu ezită să polemizeze în acest sens cu nume
cunoscute ale istoriografiei maghiare care contestă prezența
elementului românesc în bazinul carpatic la momentul 896,
precum Györfi György346.
Elena Csobai şi Maria Berényi revin cu două articole
interesante şi în următorul număr al revistei. Prima ne propune
o discuție cadrată pe raporturile dintre diversele minorități în
aşezările locuite de români. Autoarea devoalează o serie de
realități complexe în cadrul acestor comunități, mai ales acolo
unde trăiau în comun români şi unguri347. Există, potrivit
acesteia, situații în care cele două părți trăiesc în armonie
ajungându‐se ca, practic, „din cauza căsătoriilor mixte, în fiecare
familie intră pe undeva un fir român sau maghiar”348. Există şi
situații, spune Elena Csobai, precum cele din Leta Mare,
Darvaş, Pocei unde satele erau împărțite clar în două părți,
Gheorghe Santău, Originea comunei şi a românilor din Chitighaz, în Idem,
p. 45‐48
345 Ibidem, p. 45‐47
346 Ibidem, p. 48
347 Elena Csobai, Conviețuirea minorităților în aşezăîrile locuite şi de români, în
Simpozion, II, 1993, p. 51‐56
348 Ibidem, p. 55
344

115

Gabriel Moisa

Oláh‐vég şi Magyar‐vég, ceea ce însemna că fiecare comunitate
etnică îşi trăia viața tradițională aparte de parcă ar fi fost două
aşezări separate. Cea mai complicată situație se găseşte în
opinia autoarei la Crîstor unde s‐au iscat multe conflicte
interetnice din cauza căsătoriilor mixte, românilor fiindu‐le
dărâmată inclusiv biserica ortodoxă la 1900 ceea ce i‐a
determinat pe aceştia să treacă la religiile reformată şi baptistă.
O consecință directă a eliminării bisericii ortodoxe din Crîstor a
fost şi desființarea şcolii confesionale, astfel că românii nu au
mai avut şcoală în limba maternă349.
Articolul Mariei Berényi face o trecere în revistă atât a
fundațiilor româneşti din Ungaria cât şi a românilor înstăriți
care au contribuit la propăşirea tinerilor români dornici de
învățătură350. Autoarea ajunge astfel la concluzia că ridicarea
primilor intelectuali români din Ungaria a fost posibilă grație
fundațiilor create de unele instituții culturale şi bisericeşti şi de
unele persoane extrem de generoase care şi‐au sacrificat averea
în acest scop351. Nu lipsesc din prezentare Fundațiile Gojdu,
Teodor Papp, Iosif Vulcan, dar nici oameni înstăriți precum
Petru Țegle, Dimitrie Machi Ardelean, Elena Ghiba Birta, Ioan
Pintea, Alexandru Nedelcu, Pavel Ştiru, Ştefan Rusu, Aurora
Mărcuş, Iosif Gall, Floarea Țiț, Ana Mocan, care au contribuit cu
fonduri şi donații importante la dezvoltarea unei elite
româneşti. Studiul face parte din preocupările constante ale
autoarei din sfera istoriei culturii.
Cel de‐al treilea număr al revistei Simpozion s‐a concentrat
pe aspectul cercetării istoriei învățământului minoritar. Două
dintre lucrări sunt circumscrise acestui domeniu, una semnată
de Gheorghe Petruşan şi alta de Maria Berényi, cea care va fi
nelipsită număr de număr din paginile publicației până în
Ibidem, p. 55‐56
Maria Berényi, Rolul fundațiilor în cultura română din Ungaria în secolul al
XIX‐lea, în Idem, p. 57‐74
351 Ibidem, p. 57
349
350
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prezent. Gheorghe Petruşan abordează într‐un amplu articol
şcolile naționalităților din Ungaria începând cu secolul al XVIII‐
lea şi încheind cu perioada comunistă352. Întreg articolul este
străbătut de ideea importanței păstrării unui sistem educațional
în limba maternă, ca o condiție esențială pentru păstrarea
identității naționale a minorităților. Gheorghe Petruşan constată
însă cu tristețe că începând cu cea de‐a doua jumătate a
secolului al XIX‐lea lucrurile au mers tot mai rău din acest
punct de vedere, fenomenul accentuându‐se între cele două
războaie mondiale şi o dată în plus după cea de‐a doua mare
conflagrație mondială. Concluziile autorului converg spre ideea
că în prezent învățământul în limba naționalităților nu
corespunde țelurilor acestora, fiind necesară o regândire a
concepțiilor oficiale privitoare la aceste aspecte. Gheorghe
Petruşan este de părere că „pentru naționalitățile conlocuitoare din
patria noastră, ținînd cont de situația şi posibilitățile lor specifice, ar
corespunde mai mult o astfel de structură şcolară bilingvă care, pe
lîngă însuşirea limbii maghiare şi a unei limbi de circulație mondială,
ar mai fi în stare să garanteze şi păstrarea limbii materne, cunoaşterea
culturii specifice, cultivarea şi păstrarea acesteia, precum şi educarea
tineretului în spiritul acestui ideal național”353. Cel de‐al doilea
material circumscris acestei direcții de cercetare este semnat de
Maria Berényi. Articolul Şcolile poporale române din Ungaria354,
investighează destinul şcolilor confesionale române, ortodoxe şi
greco‐catolice, constituite la sfârşitul secolului al XVIII‐lea şi
începutul celui următor în baza regulamentului Ratio
Educationis. Autoarea subliniază faptul că dacă primele şcoli au
funcționat cu intermitență, fiind conduse de dascăli ambulanți
sau preoți, iar frecvența şcolară era destul de redusă, în secolul
al XIX‐lea, mai ales la mijlocul său, situația s‐a normalizat
Gheorghe Petruşan, Şcoli ale naționalităților din Ungaria, în Idem, III,
Giula, 1994, p.5‐21
353 Ibidem, p. 21
354 Maria Berényi, Şcolile poporale române din Ungaria, în Idem, p. 22‐33
352
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ajungându‐se chiar la obligativitatea tuturor copiilor de la 6 la
15 ani de a urma şcoala. Aşa cum aflăm însă din conținutul
articolului, în perioada intebelică situația şcolilor confesionale
române s‐a schimbat mult, acestea fiind practic suprimate355.
Volumul mai cuprinde contribuția lui Gheorghe Santău
care prezintă repere ale mişcării memorandiste de la care se
împlineau în anul respectiv 100 de ani356. Materialul nu aduce
date noi, fiind doar o trecere în revistă a principalelor momente
ale mişcării. Poate doar scurta interpretare referitoare la
vechimea şi numărul românilor din Transilvania, bazându‐se
pe punctele de vedere exprimate de o serie de istorici unguri,
precum Zoltán Szász, care admite prezența mai timpurie a
românilor în bazinul carpatic, să beneficieze de un iz personal.
Trebuie consemnată aici şi lucrarea Elenei Csobai şi Emiliei
Martin referitoare la Colecția Bisericilor Ortodoxe Române din
Ungaria357. Cercetători muzeografi la Muzeul “Munkácsy
Mihály” din Bichişciaba, respectiv Muzeul orăşenesc “Erkel
Ferenc” din Giula, cele două autoare realizează în câteva pagini
un excurs interesant în sfera istoriei bisericii, a eforturilor
personale depuse începând cu 1989 în direcția colecționării
unor obiecte aparținând bisericii ortodoxe române din Ungaria.
Studiul din paginile revistei a prefațat oarecum volumul apărut
câțiva ani mai târziu semnat de cele două reputate muzeografe
intitulat: Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria358, care
cuprinde un scurt istoric al românilor din Ungaria; fotografiile
bisericilor ortodoxe din Ungaria; descrierea şi ilustrarea
pieselor de cult, obiecte de cult bisericesc; icoane pe sticlă, lemn
Ibidem, p. 32
Gheorghe Santău, Memorandumul din 1892 – după 100 de ani, în Idem,
p. 34‐38
357 Elena Csobai, Emilia Martin, Colecția Bisericilor Ortodoxe Române din
Ungaria, în Idem, p. 52‐57
358 Idem, Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, Editura NOI,
Giula, 1999
355
356
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şi pânză, cărți vechi bisericeşti textile bisericeşti. În fine, mai
consemnăm tot aici articolul lui Marius Maghiar, Rolul ortodoxiei
în încreştinarea ungurilor359, unde autorul consideră că ortodoxia
a jucat un rol inițiator în creştinarea ungurilor dar convertirea
definitivă la credința creştină a fost opera bisericii Romei360.
Marius Maghiar încearcă aici să împace practic două puncte de
vedere aparent ireconciliabile referitoare la încreştinarea
ungurilor.
Următoarea apariție a Simpozionului este dedicată lui
Moise Nicoară, personalitate giulană de primă mărime, şi
aniversării a 100 de ani de la procesul memorandiştilor.
Un grupaj compact de studii, referitor la prima temă,
trecând dincolo de contribuția Corneliei Bodea consacrată lui
Moise Nicoară, de altfel singurul autor al unei monografii
dedicate lui361, pe care doar o amintim întrucât nu face obiectul
cercetării noastre, se datorează aceloraşi neobosite cercetătoare
ale trecutului istoric al românilor din Ungaria: Maria Berényi şi
Elena Csobai. Redescoperirea lui Moise Nicoară este un demers
esențial pentru istoriografia românilor din Ungaria întrucât în
jurul său, a tradiției istorice moştenite de la acesta, se pot
construi astăzi repere esențiale în direcția perpetuării propriei
identități. Demersul său petrecut în prima jumătate a veacului
al XIX‐lea este cât se poate de actuală şi astăzi.
Maria Berényi dezbate contribuția lui Moise Nicoară la
istoria național‐culturală a românilor din Ungaria362. Printre
aspectele cele mai importante legate de activitatea marelui
român în sensul enunțat mai sus se numără atât înființarea în
Marius Maghiar, Rolul ortodoxiei în încreştinarea ungurilor, în Simpozion,
III, Giula, 1994, p. 58‐60
360 Ibidem, p. 60
361 Cornelia Bodea, Moise Nicoară (1784‐1861) şi rolul său în lupta pentru
emanciparea național‐religioasă a românilor din Banat şi Crişana, Arad, 1943
362 Maria Berényi, Contribuția lui Moise Nicoară la istoria național‐culturală a
românilor din Ungaria, în Simpozion, IV, Giula, 1995, p. 19‐33
359
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1812 a Preparandiei de la Arad, instituție esențială pentru ceea
ce va însemna lupta de emancipare a românilor ardeleni, cât şi
eforturile în direcția numirii unui episcop român la Arad.
Autoarea prezintă aici şi un moment mai puțin cunoscut
referitor la demersurile lui Moise Nicoară în direcția
emancipării naționale. Este vorba despre un fapt petrecut în
anul 1805, când, student fiind la Pojon (astăzi Bratislava), în
cadrul tratativelor dintre Napoleon şi Francisc al II‐lea, reuşeşte
să înmâneze lui Talleyrand, ministrul de externe al Franței, un
memoriu referitor la situația românilor din Ungaria363.
Studiul Elenei Csobai, Moise Nicoară şi românii din Giula364,
transmite un mesaj extrem de incitant şi actual pentru românii
din Giula şi Ungaria deopotrivă. Întreg materialul este străbătut
de ideea aducerii urgente în actualitate a lui Moise Nicoară, cu
atât mai mult cu cât înainte de 1990 personalitățile româneşti
din Ungaria erau trecute sub tăcere. Extrem de sugestivă este
iterarea unui dialog avut în timpul liceului de câțiva elevi
români de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Giula cu un grup de
colegi maghiari de la Liceul „Erkel Ferenc” din aceeaşi
localitate, care sugerau lipsa personalităților româneşti cu care
comunitatea să se identifice:
„Un băiat de la Liceul Erkel Ferenc ne întreabă:
‐ Voi sînteți români din Giula, nu‐i aşa? Răspunsul nostru a
fost bineînțeles: da! Şi atunci au început să ne pună întrebări şi
ceilalți, iar după un timp tot acel băiat simpatic şi deştept – fără vreo
intenție răutăcioasă – întrebă din nou:
‐ Ei, bine, voi sînteți români din Giula; fiindcă vorbiți
româneşte dar cine sînteți voi? Nu aveți nici un poet sau scriitor
român din Giula?
‐ Sau spuneți‐mi dacă a fost vreun luptător român din Giula în
1848 – ne întrebă el foarte entuziasmat.

363
364

Ibidem, p. 21
Elena Csobai, Moise Nicoară şi românii din Giula, în Idem, p.34‐39
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Degeaba îi vorbeam noi despre Luceafărul românilor, despre
Mihai Eminescu, poeziile căruia au fost traduse în 21 de limbi, sau
despre marele revoluționar al românilor, Nicolae Bălcescu. Nu aveam
argumente la întrebarea peopriu zisă. Noi, elevii români, am rămas
copleşiți, ne simțeam fără rădăcini.
Nu ştiam, pentru că nu învățasem la şcoală despre un David
Voniga, nu recitisem niciodată vreo poezie scrisă în Giula, din
volumul „Dor şi jale”. Nu ştiam, pentru că nu învățasem despre
generalul Gheorghe Pomuț, român din Giula, care participase la
războiul pentru independență al Americii, căruia pentru meritele
cîştigate în război, în Statele Unite i‐au ridicat şi statuie.
Şi nu ştiam, pentru că nu învățasem despre învățatul fără
seamăn, care vorbea perfect 13 limbi europene, despre luptătorul şi
martirul român din Giula, despre Moise Nicoară. Ce bine era dacă
puteam să spunem că sîntem elevi din Liceul Moise Nicoară din
Giula, aşa cum s‐au putut mîndri elevii maghiari, prietenii noştri, că
sînt de la Liceul Erkel Ferenc, pentru că marele compozitor s‐a născut
la Giula”365.
După prezentarea biografiei lui Moise Nicoară, Elena
Csobai îşi încheia articolul cu speranța introducerii în
manualele şcolare a vieții şi activității acestuia, pentru a intra şi
în circuitul vieții ştiințifice maghiare, dar mai ales pentru „ca să
ne cunoaştem şi ca să ne cinstim trecutul, neamul şi totodată pe noi
înşine”366. În fine, Elena Csobai sugera ca liceul român din Giula
să primească denumirea de Liceul „Moise Nicoară”, fapt ce ar
întări şi mai mult conştiința națională a tinerilor români care
trec prin unica instituție şcolară cu oarecare profil românesc din
Ungaria.
În acelaşi ton cu studiul Elenei Csobai este cel semnat de
Gheorghe Petruşan, referitor la Memorand şi actualitatea sa
pentru românii din Ungaria la 100 de ani de la procesul

365
366

Ibidem, p. 34‐35
Ibidem, p. 39
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semnatarilor săi367. Acesta se vrea de fapt o sinteză a
evenimentelor politice revendicative petrecute între 1892 şi
1895, evocate din „datorie morală, în semn de prețuire a trecutului
nostru şi cu scopul de a ne cunoaşte şi nu în ultimul rînd pentru că
problema minorităților, din păcate, iarăşi devenise foarte actuală în
Europa şi în întreaga lume”368. Gheorghe Petruşan observă foarte
bine faptul că cercetătorii români din Ungaria evită subiectul
deoarece altfel ar fi nevoiți să analizeze uneori complicata
istorie a conviețuirii româno‐maghiare, conflictele dintre cele
două popoare şi confruntarea dintre cele două ideologii
naționale. În concluzie, autorul subliniază faptul că, deşi
românii din Ungaria au fost răbdători de‐a lungul istoriei,
aceştia au reacționat totuşi intransigent în două situații limită
pentru destinul comunității, când limba, inclusiv şcoala, şi
religia le‐au fost puse în pericol369. În opinia autorului, mişcarea
memorandistă a fost rodul unei asemenea reacții.
Acelaşi subiect al Memorandului îl dezbate şi Gheorghe
Santău, accentuând însă pe aspectele sale juridice şi istorice370.
Autorul consideră procesul Memorandumului din 1894 un
eveniment caracteristic al regimului de oprimare a
naționalităților din Ungaria. Tocmai de aceea, sublinia el,
românii din Ungaria trebuie să cunoască ceea ce s‐a întâmplat
atunci, astfel reuşindu‐se păstrarea identității. În plus
cunoscându‐se trecutul comunității româneşti din Ungaria,
spune Gheorghe Santău, se vor putea înțelege mai bine
realitățile prezente371. Cercetătorul Gheorghe Santău este unul
dintre puținii autori români din Ungaria care abordează curajos
Gheorghe Petruşan, De la Supplex Libellus Valachorum la Memorand –
Actualitatea Memorandului ‐, în Idem, p. 41‐47
368 Ibidem, p. 41
369 Ibidem, p. 47
370 Gheorghe Santău, Procesul memorandului – din punct de vedere istoric şi
juridic ‐, în Idem, p. 49‐66
371 Ibidem, p. 65
367
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subiectul. Practic, după acest moment tema a fost foarte puțin
abordată în istoriografia românilor din Ungaria. Numărul din
Simpozion în care au apărut aceste studii a rămas un moment
aparte, prilejuit de aniversarea centenarului Memorandului.
Numărul cinci al Simpozionului aduce trei contribuții din
sfera cercetării istorice. Responsabili sunt aceleaşi Maria
Berényi şi Elena Csobai cărora li se adaugă Gheorghe Santău.
Maria Berényi continuă cercetările consacrate istoriei culturale a
românilor din Ungaria. De această dată cercetătoarea ne
propune o discuție despre contactul românilor din Ungaria de
azi cu viața culturală din Banat şi Crişana în secolul al XIX‐
lea372. Autoarea constată că în secolul al XIX‐lea românii din
părțile „ungurene” au fost conectați deplin la instituțiile
culturale din Oradea şi Arad. Acest lucru a fost valabil atât în
vremea Iluminismului ardelean, care a declanşat evoluția
accelerată spre conturarea unei conştiințe naționale la românii
din Transilvania, cât şi în cea de‐a doua jumătate a secolului în
discuție când după înfrângerea revoluției de la 1848 au fost
trasate alte coordonate ale luptei românilor pentru eliberare
națională373. În noul context greutatea avea să cadă pe
instituțiile culturale din Oradea şi Arad spre care au gravitat
înaintaşii comunității româneşti din Ungaria de azi. Maria
Berényi enumeră apoi principalele instituții de gen care au fost
în atenția românilor.
Elena Csobai începe din acest număr publicarea
rezultatelor cercetărilor asumate în direcția reconstituirii
istoricului comunităților româneşti din Ungaria. Aici era vorba
despre Românii din Aletea374. Elena Csobai susține că primele
dovezi ale existenței aşezării datează din secolul al XVI‐lea,

Maria Berényi, Contactul românilor din Ungaria de azi cu viața culturală din
Banat şi Crişana în secolul al XIX‐lea, în Simpozion, V, Giula, 1996, p. 89‐111
373 Ibidem, p. 90‐91
374 Elena Csobai, Românii din Aletea, în Idem, p. 112‐119
372
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când în Aletea existau 25 de case375, dar aceasta a fost
depopulată odată cu venirea turcilor în zonă. Din păcate, aşa
cum subliniază autoarea, nu se cunoaşte cu exactitate
momentul prezenței românilor în localitate, acest fapt urmând a
fi cercetat în arhivele județene. Din câte se cunoaşte până în
prezent, fără investigații serioase de arhivă, primii români sunt
menționați în 1851. Prima statistică precisă referitoare la
românii din Aletea datează din 1890 cînd sunt recenzați 1305
locuitori apaținând acestei etnii376. Această cifră ne face să
credem că totuşi românii sunt prezenți de mult mai multă
vreme în Aletea decât din 1851, fiind greu de crezut că între
momentul menționării primilor români (1851) şi sfîrşitul
veacului s‐a ajuns la cifra de 1305 etnici români. De altfel chiar
Elena Csobai precizează la rîndul său în alt loc faptul că
populația românească s‐a stabilit în Aletea „în cursul secolelor,
din aşezările din apropiere cu populație românească cum au fost
Chitighazul, Otlaca, Şimand, Şiclău”377 neavansând totuşi o dată
precisă. În orice caz, românii şi‐au menținut identitatea
națională până după trasarea granițelor în urma primului
război mondial, dată de la care s‐a produs un accelerat proces
de pierdere a identității, ajungându‐se ca generația născută
după 1945 să aparțină aproape exclusiv culturii maghiare.
În fine, acest număr al publicației mai cuprinde între
coperțile sale şi un studiu semnat de Gheorghe Santău dedicat
Fundației Gojdu378. Studiul, destul de sintetic, prezintă
principalele coordonate ale înființării şi activității Fundației în
direcția sprijinirii tinerilor români din Transilvania, încercându‐
se chiar o analiză a acordării stipendiilor în etape de câte cinci
ani, a momentelor şi datelor mai importante ale acestor
intervale de timp. Gheorghe Santău a subliniat şi problemele
Ibidem, p. 112
Ibidem
377 Ibidem, p. 114
378 Gheorghe Santău, Istoria Fundației Gojdu, în Idem, p. 120‐139
375
376

124

Istoriografia românilor din Ungaria 1920‐2010. Între deziderat şi realitate

Fundației Gojdu după semnarea Tratatului de Pace de la
Trianon când averea acesteia a rămas aproape în întregime în
Ungaria.
Semnificative contribuții istoriografice conține numărul
VI din Simpozion. Apare în acesta şi un articol al unui istoric din
România, Aurel Chiriac, dedicat picturii de cult româneşti între
secolele XIV‐XVIII. Volumul cuprinde însă nu mai puțin de şase
materiale ale unor cercetători români din Ungaria, fiind unul
dintre cele mai bogate în studii de istorie din întreaga serie. În
mod evident, aşa cum ne‐a obişnuit număr de număr, Maria
Berényi aduce în prin plan un nou produs al propriilor
investigații. Ea continuă o direcție de cercetare predilectă din
sfera istoriei culturii. Cultură românească la Budapesta în secolul al
XIX‐lea379 realizează o punere în temă a cititorului cu
principalele instituții culturale româneşti din capitala Ungariei
existente în secolul al XIX‐lea: Tipografia din Buda, bisericile şi
şcolile din Budapesta, Societatea „Petru Maior”, Societatea
pentru fond de teatru român, presa în limba română. Concluzia
autoarei este una care susține ideea că în secolul al XIX‐lea,
Budapesta a fost un important pol al acestei comunități din
Transilvania şi Ungaria. Dar, spune Maria Berényi, în urma
încheierii Tratatului de la Trianon, acest oraş şi‐a pierdut
importanța politică şi culturală pentru românii din
Transilvania, consecință a unui exod masiv al românilor de aici
în România380. O interesantă lucrare este cea a Evei Kozma
Frătean care face un istoric al muzicii bisericeşti la românii din
Ungaria, dar nu numai, aceasta evaluând trecutul acestui
domeniu începând cu evul mediu inclusiv din Țara
Românească şi Moldova381. După un excurs de acest tip
Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX‐lea, în
Simpozion, VI, Giula, 1997, p. 20‐37
380 Ibidem, p. 36
381 Eva Kozma Frătean, Muzica bisericească la românii din Ungaria, în
Idem, p. 38‐55
379
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autoarea îşi axează discursul îndeosebi pe tradiția cântării
bisericeşti la românii ortodocşi de pe aceste meleaguri,
făcând precizarea, în deschiderea acestei discuții, că prezența
elementului ortodox în Ungaria istorică este pomenită încă
din secolul al XI‐lea 382. Aşa cum subliniază şi Eva Kozma
Frătean în încheiere, lucrarea nu este una exhaustivă ci este
mai degrabă o atenționare asupra existenței unor valori ale
culturii româneşti.
Într‐un articol referitor la relațiile interetnice în localitatea
Chitighaz383, Mihaela Bucin analizează acest tip de relații într‐o
comunitate multietnică în care conviețuiau în proporții
importante români, unguri şi evrei. Accentul este pus pe
minoritatea evreiască, una destul de importantă până în 1944.
Este momentul în care evreii din localitate au fost deportați de
guvernul horthist. Analizând situația de după război, Mihaela
Bucin conchide că după terminarea războiului, nici un evreu nu
s‐a mai întors în Chitighaz, astfel încât compoziția etnică a
acestei localități şi‐a pierdut un element care a jucat un rol
social important, timp de mai bine de un secol384. În acelaşi
registru tematic se găseşte şi lucrarea Anei Hoțopan dedicată
conviețuirii la Cenadul Unguresc385, o localitate cu populație
mixtă (români, maghiari, sîrbi), aşa cum sunt toate aşezările cu
populație românească din Ungaria. Aşa cum relevă autoarea,
din conviețuirea multietnică a rezultat o seamă de influențe
interetnice, însă limba locuitorilor din Cenad, viața religioasă,
organizată în jurul a patru biserici distincte, obiceiurile vieții de
familie, credințele religioase, etc., constituie o dovadă că aceste
grupuri etnice şi‐au păstrat identitatea multă vreme386, până în
perioada interbelică acest fapt fiind o realitate evidentă.
Ibidem, p. 42
Mihaela Bucin, Relații interetnice în localitatea Chitighaz, în Idem, p. 56‐64
384 Ibidem, p. 64
385 Ana Hoțopan, Conviețuirea la Cenadul Unguresc, în Idem, 1997, p. 65‐75
386 Ibidem, p. 69
382
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Elena Csobai îşi continuă investigațiile referitoare la
istoria diverselor comunități româneşti din Ungaria. De această
dată este rândul celei din Ciorvaş387. Actuala comună Ciorvaş,
ne spune autoarea, a fost înființată în 1857. A existat şi un
Ciorvaş medieval înainte de cucerirea otomană a regatului
maghiar, însă de‐a lungul perioadei scurse de la depopularea
Ciorvaşului până la repopularea lui la mijlocul secolului XIX, în
mare majoritate cu iobagi din Giula, prezența românească poate
fi urmărită388. Românii sunt prezenți, aşadar, pe acele locuri
încă dinainte de înființarea comunei, marea lor majoritate fiind
foşti iobagi din Giula. Românii din Ciorvaş au participat,
conform datelor de arhivă, inclusiv la conducerea localității. De
altfel, cel dintâi primar a fost Ioan Părasca (1856‐1861, iar între
anii 1870‐1871, 1875‐1879, 1887‐1890 viceprimar a fost Dan
Moisa. Conform Elenei Csobai, existența românilor în Ciorvaş
poate fi urmărită cu precizie până în preajma celui de‐al doilea
război mondial după care identitatea etnică este mai greu
detectabilă389. Interesant este faptul că, la fel ca şi în cazul Aletea
şi Chitighaz, şi în Ciorvaş românii sunt prezenți vizibil până în
anii celui de‐al doilea război mondial după care aceştia se
topesc practic în etnia majoritară, din cauza împrejurărilor
istorice şi, desigur, a largului concurs oferit de autoritățile
statului.
Între coperțile aceleiaşi reviste, Gheorghe Petruşan aduce
sugestii pentru O schiță a istoriei românilor din Ungaria390.
Demersul autorului este unul foarte interesant deoarece nu ne
propune numai o schiță propriu‐zisă ci aduce în discuție şi o
serie de probleme pe care le întâmpină cercetătorul studiind
raporturile româno‐maghiare. Din această perspectivă,
Elena Csobai, Românii din Ciorvaş, în Idem, p. 76‐90
Ibidem, p. 76
389 Ibidem, p. 89
390 Gheorghe Petruşan, O schiță a istoriei românilor din Ungaria, în Idem,
p. 91‐98
387
388
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Gheorghe Petruşan invită la transformarea monologului istoric
în dialog astfel încât înainte de realizarea unei sinteze
referitoare la românii din Ungaria să fie limpezite chestiunile de
natură politică şi profesionale391. Interesant este faptul că
Gheorghe Petruşan consideră extrem de importante realizarea
acestor deziderate deoarece există deosebiri de vederi
importante între punctele de vedere exprimate de cercetătorii
români din Ungaria şi reprezentanții istoriografiei maghiare,
sugerând chiar că, atunci când apar lucrări în volume colective
sub egida unor instituții maghiare există chiar cenzurări ale
materialelor propuse de cercetătorii români. Profesorul
Petruşan oferea spre exemplu soarta unui material solicitat de o
editură din Budapesta prin anii 1996‐1997, unde făcea o
succintă prezentare a istoriei românilor din Ungaria şi care
urma să apară într‐un volum destinat minorităților din Ungaria.
„Cum era de aşteptat (lectorii) maghiari, istorici cu reputație, au făcut
cîteva observații care reflectă în mod pregnant deosebirile de opinii în
o mulțime de probleme legate de istoria celor două popoare, mai precis
de conviețuirea lor şi urmările ei”392. Aceste „lectorări” ale textelor
româneşti de către istorici maghiari înainte de publicare pun
adesea pe istoricii români, spunea Gheorghe Petruşan, într‐o
situație profesională şi morală penibilă, iar „în caz că ocoleşti
istoricii şi organele sau editurile maghiare, îți periclitezi cariera
profesională, în cel mai bun caz eşti tolerat, dar, totodată,
marginalizat”393.
Studiul lui Gheorghe Petruşan, unul extrem de
argumentat şi curajos, reprezintă unul dintre documentele‐
manifest ale istoriografiei românilor din Ungaria. Atent
urmărit, acesta oferă dimensiunea reală a statutului
cercetătorului român din Ungaria la sfârşit şi început de
mileniu.
Ibidem, p. 91
Ibidem, p. 91‐92
393 Ibidem, p. 92
391
392
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Chiar dacă nu este atât de dens precum precedentul,
numărul VII al revistei Simpozion ne oferă câteva realizări
notabile pe tărâm istoriografic. Se detaşează aceleaşi Maria
Berényi şi Elena Csobai, secondate de Gheorghe Petruşan,
autorul unui studiu dedicat concepției naționale la Ioan
Slavici394. Autorul ne oferă aici un aspect mai puțin cunoscut al
personalității marelui scriitor român din Transilvania, acela de
gânditor şi politolog de talie europeană.
Maria Berényi dezbate în articolul său o temă predilectă
şi anume istoricul comunității macedoromâne din Ungaria,
acordând de această dată atenție coloniei macedoromâne din
Miskolc395. Autoarea devoalează într‐un articol extrem de dens
numeroase date despre bogata comunitate aromână din acest
oraş, cu origini, ocupații, iterând faptul că în secolul al XVIII‐lea
întreg comerțul cu vinuri şi cu lemne din Ungaria era în mâinile
aromânilor din Tokaj şi Miskolc. Cea de‐a doua parte a
studiului insistă pe familia mitropolitului Andrei Şaguna şi pe
rolul jucat de acesta în emanciparea națională a românilor din
Ungaria. La rândul său, Elena Csobai discută rolul bisericii
ortodoxe în păstrarea identității la românii din Giula396. Pornind
de la informațiile documentare existente potrivit cărora
prezența românilor ortodocşi în Giula este atestată înainte de la
debutul ocupației turceşti, 1566, Elena Csobai argumentează
elocvent ideea conform căreia ortodoxia a fost un element
esențial în păstrarea identității naționale a românilor de aici.
Numărul următor, al VIII‐lea, al publicației Simpozion
beneficiază de câteva studii istorice consistente semnate de
Maria Berényi, Elena Csobai şi Gheorghe Santău. Între acestea
Gheorghe Petruşan, Coordonatele concepției naționale a lui Ioan Slavici, în
Simpozion, VII, Giula, 1998, p. 87‐96
395 Maria Berényi, Colonia macedoromână din Miskolc şi familia Şaguna, în
Idem, p. 15‐34
396 Elena Csobai, Rolul bisericii ortodoxe în păstrarea identității la românii din
Giula, în Idem, p. 78‐86
394
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se detaşează, incontestabil, prin curajul şi fermitatea
afirmațiilor, cel al lui Gheorghe Santău intitulat Vechimea şi
starea românilor în Crişana397. Încă de la început autorul ține să
precizeze faptul că cea mai mare parte a românilor care astăzi
locuiesc în Ungaria, fie la Giula, Seghedin sau Budapesta, sunt
originari din părțile Crişanei, din județele Bichiş, Bihor şi
Csongrád. De remarcat că Gheorghe Santău utilizează
terminologia istoriografiei româneşti referitoare la acest spațiu
şi nu pe cea a istoriografiei maghiare care numeşte această
regiune Partium. În egală măsură, Gheorghe Santău aderă la
reperele oferite de istoricii români în discursul lor legat de
continuitatea românească, în opinia autorului primul voievodat
închegat din Crişana, cel al lui Menumorut (sec. 9‐10), a fost
opera românilor. Mai mult, Gheorghe Santău vede elementul
românesc răspândit inclusiv în Cîmpia Tisei la momentul
aşezării ungurilor acolo398. Preluând informații prezente în
izvoarele istorice, cronicarii: Nestor, Thuróczi, Simon de Keza,
Anonimus, sau din sfera toponimiei aderă la ipoteza viețuirii
românilor în Pannonia, alături de slavi, inclusiv în secolul al V‐
lea, Gheorghe Santău explică şi dispariția populației româneşti
din Panonia: „O parte din elementul românesc din Panonia de
dincolo de Dunăre a rămas pe mai departe aici, deznaționalizându‐se
cu timpul, alte grupe au plecat fie spre Balcani, fie spre Carpații
nordici, căutând locuri de păşunat. Cei trecuți în stînga Dunării au
ajuns pînă în județul Nyitra şi de aici în Moravia”399. Interesant
punctul de vedere exrimat de autor, opus istoriografiei
maghiare care susține exact contrariul, adică venirea românilor
în nordul Dunării, inclusiv în Ungaria de azi, din părțile
suddunărene.
Gheorghe
Santău
aduce
în
sprijinul
argumentației sale inclusiv considerații exprimate de
Gheorghe Santău, Vechimea şi starea românilor în Crişana, în Idem,
p. 75‐111
398 Ibidem, p. 76‐77
399 Ibidem, p. 78
397
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reprezentanți ai istoriografiei maghiare precum Sándor Márki,
care la finele secolului al XIX‐lea afirma că „în ce priveşte valea
Crişului Negru, admit că ungurii noştri i‐au aflat acolo pe români”400,
şi pe Gyárfás Elemér, cel care recunoştea de asemenea că la
venirea ungurilor în Ardeal şi comitatul Bihor acolo se aflau şi
„puțintei români”401. Contrar altor autori, chiar români din
Ungaria, Gheorghe Santău consideră că după bătălia de la
Mohács (1526) şi până la 1699, momentul revenirii habsburgilor
în zonă, românii au rămas în număr mare în şesul Tisei,
nicidecum find vorba despre depopularea masivă a aşezărilor
românmeşti. În acest sens autorul aduce argumente greu de
combătut precum mărturiile unor cronicari care au vizitat zona,
în primul rând Evlia Celebi, dar şi conscrieri ale unor localități
precum cea a Kecskemét‐ului din 1593, care pomenea despre
cirezile de animale ale căror proprietari erau români402. În ceste
condiții, Gheorghe Santău consideră că nu poate fi vorba despre
colonizări masive de români începând cu secolul al XVII‐lea, în
actualele localități româneşti din Ungaria, deoarece marea
majoritate a acestora a rămas pe loc şi în timpul stăpânirii
otomane. Mai mult, acesta pomeneşte despre un fenomen opus,
anume colonizarea sistematică a unor populații de unguri în
aceste teritorii în veacul al XIX‐lea concomitent cu asimilarea
etnică a românilor de aici403. Fenomenul asimilării s‐a accentuat
în secolul XX, apreciază Gheorghe Santău. În acest sens acesta
aduce exemple edificatoare: ”Ca încheiere aş înşira cîteva cazuri
concrete, cu privire la deznaționalizare prin maghiarizarea numelor
româneşti. În satul meu, Chitighaz, cîțiva români au fost nevoiți să‐şi
maghiarizeze numele românesc pentru a putea cumpăra pămînt.
S. Márki, A Feketekörös és vidéke, Nagyvárad, 1897, p. 95‐96
Gyárfás Elemer, A Román Görögkatolikusok autonomiája, Budapesta,
1905, p. 5
402 Gheorghe Santău, Vechimea şi starea românilor în Crişana, în Simpozion,
VIII, Giula, 1999, p. 85‐86
403 Ibidem, p. 97‐98
400
401
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Aceasta s‐a întîmplat prin anii 1930‐1940. Li s‐a pus condiția din
partea unor autorități, prin reprezentanții acestora, că transcrierea
terenurilor agricole pe numele lor numai atunci se va putea face, dacă
îşi maghiarizează numele. Astfel, numele românesc Sălăjan (care
dealtfel silit se scria Szelezsán) silit, s‐a schimbat în Szépfalusi,
Sziklás, Honfi; cel de Frătean (care se scria Fretyán) a devenit
Fenyvesi.........”404. Exemple în acest sens sunt foarte multe,
aprecia autorul, şi în toate comunitățile româneşti din Ungaria.
În acest context, conchidea Gheorghe Santău, „omul nu se poate
gîndi la altceva, decît la faptul că statul maghiar a încercat să
demonstraze, că în această țară nu sînt mulți cetățeni de naționalitate,
că acest stat este omogen. Deşi în realitate nu este”405.
Celelalte două studii istorice din acest număr sunt
dedicate românilor din Pesta şi atitudinii lor în timpul
revoluției de la 1848‐1849406 (autor Maria Berényi), şi unor
aspecte legate de trecutul românilor din Ungaria (autor Elena
Csobai).
Maria Berényi descrie acțiunile românilor din Pesta în
direcția eliberării din detenție a lui Eftimie Murgu, în frunte cu
Sigismund Pop şi Nicolae Bojincă, fapt petrecut la 8 aprilie
1848, despre alegerile de deputați în Dietă dar şi despre
activitatea presei române din Pesta în anii 1848‐1849, care a
reliefat pe larg demersurile revoluționare româneşti, îndeosebi
prezența lui Nicolae Bălcescu la Pesta pentru a duce tratative cu
Lajos Kossuth.
Cu studiul din acest număr al publicației, Elena Csobai îşi
continuă demersurile în direcția cercetării istoriei comunităților
româneşti din Ungaria. De această dată trasează câteva
coordonate referitoare la românii din Giula407. Autoarea
Ibidem, p. 104‐105
Ibidem
406 Maria Berényi, Românii din Pesta şi evenimentele din 1848‐49, în Idem,
Giula, 1999, p. 26‐45
407 Elena Csobai, Aspecte din istoria românilor din Giula, în Idem, p. 65‐74
404
405
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accentuează în acest articol pe rolul bisericii ortodoxe în
păstrarea identității la românii din Giula. În opinia sa,
cercetarea minorității române din Giula, tocmai pentru că
aşezarea este multietnică, iar numele sunt scrise utilizând
ortografia maghiară, nu se poate realiza cu metodele clasice ale
cercetării istorice ci aproape întotdeauna trebuie pornit de la
biserică, religie şi de la viața religioasă408.
Aceleaşi harnice şi valoroase cercetătoare, Maria Berényi
şi Elena Csobai, oferă iubitorului de istorie în numărul IX al
Simpozionului noi contribuții la cunoaşterea trecutului
comunității româneşti. Maria Berényi dezbate de această dată
un subiect apropiat ei legat de istoria culturală a românilor din
partea de vest a României, mai precis despre reuniunile
învățătoreşti din Bihor şi Crişana în secolul al XIX‐lea409. Încă
din titlu autoarea are grijă să ne spună că lucrarea nu este
exhaustivă. Sunt trecute în revistă Reuniunea învățătorilor
arădeni, Reuniunea învățătorilor din Leta‐Mare şi Reuniunea
învățătorilor români din tractul Orăzii Mari. Anexele
documentare completează fericit informațiile despre aceste
instituții culturale româneşti din secolul al XIX‐lea.
Dacă Maria Berényi continuă prin acest material propriile
direcții de cercetare începute cu mai mulți ani în urmă, acelaşi
lucru îl face şi Elena Csobai, care duce mai departe o datorie
asumată, aceea de a publica istoricul comunităților româneşti
din Ungaria. Articolul despre comunitatea românească din
Vecherd410 apelează mai mult decât oricare altul la sursele
arhivistice constituite în cadrul parohiei ortodoxe din loc. Elena
Csobai opinează că, deşi Vecherd datează din evul mediu, la
începutul secolului al XVIII‐lea acesta a fost depopulat complet,
pentru ca la mijlocul aceluiaşi veac să fie repopulat de români
Ibidem, p. 67
Maria Berényi, Reuniuni învățătoreşti din Bihor şi Crişana în secolul al XIX‐
lea, în Simpozion, IX, Giula, 2000, p. 8‐27
410 Elena Csobai, Comunitatea românească din Vecherd, în Idem, p. 92‐105
408
409
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de religie ortodoxă411. Analiza abordează aspecte diferite din
trecutul comunității: situația demografică, şcoala confesională
din localitate înființată în 1883. Concluziile autoarei referitoare
la destinul comunității în secolul XX sunt triste, aşa cum ea
însăşi subliniază: „Cercetînd materialul arhivistic după 1920 am
constatat că şcoală confesională nu mai exista, dar nici preot ortodox
nu mai avea comunitatea românească din Vecherd după 1920”412,
ceea ce înseamnă că drumul spre asimilare era trasat extrem de
precis. Dealtfel, datele oficiale maghiare consemnează această
realitate. Cu prilejul recensământului din 1980 în Vecherd mai
era recenzat un singur român413.
Următoarea apariție editorială marchează preocupări
istorice din aceeaşi paletă tematică pentru cercetătorii români
din Ungaria, cu atât mai mult cu cât ele vin din partea
aceloraşi prolifici autori: Maria Berényi, Elena Csobai,
Gheorghe Petruşan şi Gheorghe Santău. Maria Berényi
investighează de această dată aportul şcolilor superioare din
Oradea în secolul al XIX‐lea la formarea unei elite
intelectuale româneşti provenite din aşezări care astăzi fac
parte din Ungaria414. Atenție deosebită este acordată rolului
Academiei de Drept din Oradea, care între 1816 şi 1919 a
şcolarizat peste 40 de tineri, cei mai mulți din Micherechi,
Giula, Macău, Bedeu, Cenad şi Chitighaz415. Toți aceştia au
îmbrățişat cariera juridică. Lor li s‐au alăturat alte zeci care
au ales să devină preoți şi învățători. Toți cei care s‐au întors
pe meleagurile natale au contribuit în opinia autoarei la
înțelegera faptului că de formarea unei elite intelectuale
Ibidem, p. 93
Ibidem, p. 104
413 ***, Românii din Ungaria, Editura de Carte şi Presă “NOI”, Giula,
2003, p. 16
414 Maria Berényi, Români din Ungaria la şcoli superioare din Oradea, în secolul
al XIX‐lea, în Simpozion, X, Giula, 2001, p. 56‐71
415 Ibidem, p. 66
411
412
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proprii depinde destinul comunității într‐un imperiu
multinațional416.
Elena Csobai dezbate destinele comunității româneşti din
Cenadul Unguresc de la începuturile sale până la începutul
secolului al XX‐ea, mai precis până la debutul războiului
mondial417. Bine documentată, având la bază informații
preluate din arhiva parohiei aflată la Episcopia Ortodoxă
Română din Ungaria, lucrarea adoptă datele oficiale oferite de
monografiile maghiare ale județului când se discută despre
zorii aşezării. Acestea spun că Cenadul Unguresc a fost
înființat în secolul al XVII‐lea de sârbi, iar prezența românilor
poate fi semnalată la începutul secolului al XVIII‐lea, primele
elemente fiind originare din zona Aradului418. Populația
maghiară a sosit mai târziu în localitate, fiind colonizată de
guvernatorul Lovász Mihály. Întrucât este o comună
multietnică, studiul trece în revistă dialogul permanent existent
între cele trei comunități, inclusiv diferendele dintre români şi
sârbi după câştigarea autonomiei bisericeşti de către eromânii
ortodocşi din Transilvania şi mai ales după despărțirea
definitivă de sârbi. De asemenea, mai sunt dezbătute aspecte
legate de şcoala şi cultura românilor din Cenadul Unguresc
până în preajma declanşării primei mari conflagrații mondiale.
Gheorghe Petruşan analizează un subiect interesant şi
plin de actualitate mai ales după căderea comunismului. Este
vorba despre activitatea politică a lui Mihai Eminescu419.
Autorul discută etichetele sub care a fost catalogat Eminescu
din punct de vedere al opțiunilor sale politice: naționalist şi
şovinist. Gheorghe Petruşan acceptă că Mihai Eminescu a fost
Ibidem, p. 71
Elena Csobai, Comunitatea românească din Cenadul Unguresc, în
Idem, p. 108‐114
418 Ibidem, p. 109
419 Gheorghe Petruşan, Luptele politice ale lui Mihai Eminescu, în Idem,
p. 8‐18
416
417
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un naționalist dar, spunea el, „cu precizarea că românii, în epoca
lui Eminescu, erau sub dominație străină... Naționalismul de tip
eminescian îl găsim la toate popoarele trezite la conştiință
națională”420. În ceea ce priveşte atitudinile şovine ale lui Mihai
Eminescu, Gheorghe Petruşan are un comentariu nuanțat: „Se
poate spune, pe bună dreptate, că a fost antimaghiar, antibulgar,
antisemit etc., că a fost împotriva reprezentanților unor popoare din
cauza cărora românii au avut de suferit, dar a‐l considera xenofob este
o exagerare, deoarece xenofobie selectivă nu există, or despre nemți şi
francezi, de exemplu, are o părere bună, iar xenofobia lui, repet, e de
sorginte politică şi socială şi nu una de rasă”421. Practic, consideră
autorul, catalogarea lui Mihai Eminescu după cele două
apelative se datorează istoriografiei, aceste erori ale lui
Eminescu sunt de fapt erorile celor care au scris despre ele. Cu
Gheorghe Santău trecem în alt registru tematic, cel al
ideologiilor secolului al XIX‐lea. Este vorba despre concepțiile
lui Lajos Kossuth despre o posibilă Confederație dunăreană422.
Ideea i‐a fost sugerată lui Kosuuth, spune Gheorghe Santău, de
Giuseppe Mazzini. Acesta a preluat‐o şi a adaptat‐o intereselor
Ungariei. Inițial, Kossuth vorbea despre o structură confederată
în care doar Slovenia şi Croația să fie cu adevărat federate,
celelalte teritorii ale Ungariei medievale rămânând în
componența acestei țări dar cu posibilități de autoguvernare
proprii. Ceva mai târziu a acceptat ideea unui stat federal real
în care fiecare provincie să se poată administra potrivit regulilor
unui stat de acest tip. Cu toate acestea, Gheorghe Santău nu‐l
consideră sincer şi deschis în privința rezolvării problemei
naționalităților, deoarece acesta vorbea despre naționalități în
contextul în care punerea în practică a dezideratului referitor la
egalitatea în drepturi pentru toți cetățenii viitorului stat federat
Ibidem, p. 13
Ibidem, p. 14
422 Gheorghe Santău, Concepția lui Kossuth cu privire la Confederația
dunăreană, în Idem, p.97‐107
420
421
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ar fi numai o mişcare tactică pentru salvarea Ungariei, după
care urma să se revină la vechea situație423.
Demersul Elenei Csobai, început în numărul precedent al
Simpozionului, dedicat comunității româneşti din Cenadul
Unguresc continuă şi în următorul. De data aceasta autoarea
analizează destinul interbelic al aşezării424. În primul rând Elena
Csobai constată că după Trianon numărul românilor a scăzut cu
372 în timp ce al maghiarilor a crescut cu 476. Cea mai mare
parte a studiului, bazat pe surse arhivistice găsite în arhiva
Episcopiei Ortodoxă Română din Ungaria, se referă la această
biserică şi la instituțiile sale în epoca interbelică. Rămasă fără
elită locală, preot şi învățător, după retragerea armatei române
din Ungaria, comunitatea ortodoxă română din Cenadul
Unguresc era administrată din punct de vedere bisericesc de
către preotul Simion Cornea din Bătania. Traiectoria românilor
din comună a fost în intervalul de timp studiat identică cu a
celorlalte comunități româneşti din Ungaria, adică una
descendentă, conchide Elena Csobai.
La rândul său, Gheorghe Santău, într‐un excelent articol
despre tradiția religioasă şi conştiința națională la românii din
Transilvania la mijlocul secolului al XVIII‐lea, dezvoltă o idee
forță a mişcării naționale la românii din interiorul arcului
carpatic, anume că perioada respectivă a reprezentat o cotitură
în evoluția ideii de comunitate românească425. Practic, autorul
inițiază o discuție pe tema marilor prefaceri din rândul
românilor ardeleni odată cu acceptarea unirii religioase,
relevând însă faptul că ortodoxia s‐a lăsat greu cucerită de
aceasta, în acest sens existând momente de cumpănă precum
mişcările lui Visarion Sarai şi Sofronie din Cioara. Gheorghe
Ibidem, p. 102‐104
Elena Csobai, Comunitatea românească din Cenadul Unguresc între cele
două Războaie mondiale (1910‐1945), în Simpozion, XI, Giula, 2002, p. 95‐108
425 Gheorghe Santău, Tradiție religioasă şi conştiință națională la românii din
Transilvania, 1730‐1780, în Idem, p. 109‐127
423
424
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Santău oferă o explicație interesantă pentru menținerea greco‐
catolicismului în Transilvania. Astfel, spune autorul „în ciuda
loviturilor serioase primite de la Visarion şi Sofronie şi cu toată
aversiunea de neînduplecat a poporului care uneori a dus la
confruntări violente, Unirea cu Roma a supraviețuit. Acest lucru se
datorează în mare măsură perseverenței unui cler a cărui stăruință era
mai presus de motivele religioase ale adoptării unei idei complet noi
despre comunitate”426. Este un punct de vedere interesant, mai
uşor sesizabil, se pare, dintr‐o perspectivă minoritară. Păstrarea
greco‐catolicismului în acest areal este extrem de benefică în
opinia lui Gheorghe Santău deoarece preocupările elitei ridicate
prin intermediul acestei biserici au marcat despărțirea decisivă
de conştiința populară spontană, elaborând într‐un final ideea
de națiune. Dar, ceea ce este mai important, susține autorul,
este faptul că aceştia au oferit ca temelie a comunității o
moştenire comună, care cuprinde religia, dar în acelaşi timp o şi
depăşea427.
În fine, în acelaşi număr XI al publicației, Maria Berényi
readuce în prim plan preocupările sale referitoare la
macedoromânii din Ungaria428. După un scurt excurs în trecutul
acestor comunități şi a locurilor de origine, Maria Berényi
discută despre coloniile şi companiile macedoromâne care şi‐au
desfăşurat activitatea pe teritoriul Ungariei de astăzi,
semnalând faptul, aşa cum o mai făcuse şi cu alte ocazii, că o
bună parte din comerțul Ungariei era în mâna acestora. În
această lucrare autoarea prezintă practic datele esențiale ale
fiecărei comunități de macedoromâni, începând cu cele din
Tokaj şi Miskolc, printre cele mai puternice, şi încheind cu cele
din Sopron sau Ėger. Maria Berényi susține că la sfârşitul
secolului al XVIII‐lea şi în secolul al XIX‐lea la macedoromânii
Ibidem, p. 117‐118
Ibidem, p. 125
428 Maria Berényi, Colonii macedoromâne în Ungaria (Secolul XVIII‐XX), în
Idem, p. 66‐87
426
427
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din Ungaria se produce o trezire a conştiinței naționale în
legătură direrctă cu producerea acestui fenomen şi la românii
din Ungaria şi Transilvania: „Pepiniera redeşteptării naționale
pentru macedoromâni a fost Viena şi Budapesta, unde luaseră contact
cu învățați români din Transilvania ca: Petru Maior, Gheorghe
Şincai, Samuil Micu Clain”429. Pe fondul curentului iluminist şi a
curentului latinist, macedoromânii din coloniile Ungariei şi‐au
descoperit obârşiile, sugera autoarea, datorită fraților lor
români din Transilvania, „prin afirmarea răspicată a originii
comune a tuturor românilor şi a limbii lor neolatine, reprezentanții
diasporei macedoromâne din Imperiul Habsburgic împărtăşeau
ideologia Şcolii Ardelene”430. Studiul, unul foarte interesant de
altfel, se încheie cu consemnarea rolului macedoromânilor din
Ungaria în lupta de emancipare națională a românilor din
Transilvania iterând în acest sens o serie de nume extrem de
implicate în acest sens: Gheorghe Constantin Roja, Mihail G.
Boiagi, Nicolae Ioanovici, Andrei Şaguna, Atanasie M.
Marienescu, Alexandru Mocioni, Emanuil Gojdu.
Beneficiară deja a unei tradiții editoriale mai lungi de un
deceniu, publicația Simpozion ajunsese la începutul anului 2003
la cel de‐al 12‐lea număr. Aceasta era nu numai un forum de
dezbatere şi editare a rezultatelor muncii cercetătorilor români
din Ungaria ci şi un loc în care erau expuse problemele
comunității. Fiecare număr debuta cu un cuvânt de deschidere
semnat de redactorul şi editorul responsabil Maria Berényi.
Acesta, mai mult decât altele, atrăgea atenția asupra situației
minorităților din Ungaria în preajma intrării țării în Uniunea
Europeană (1 ianuarie 2003), o lume în care standardele
referitoare la aceste entități sunt foarte ridicate: „În vreme ce noi
şi alte minorități ne zbatem în această situație incredibilă, țara în care
trăim, nu peste mult, va ajunge în Europa Unită. Dacă nu sîntem în

429
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Ibidem, p. 83
Ibidem, p. 83‐84
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acea situație să ne putem programa viitorul, cel puțin să‐l gîndim. Să
ne proiectăm, măcar, neliniştile şi speranțele noastre în privința
acestei Europe comune...”431. Maria Berényi considera că, în noul
context istoric, minoritatea română din Ungaria trebuie să
strângă rândurile deoarece perpetuarea ”unei etnii, ca şi
confirmarea succesiunii sale istorice, se va judeca pe măsura creației
sale spirituale”432, iar particularitățile etnice naționale trebuie
ocrotite, conservate şi păstrate pentru generațiile viitoare.
Pentru realizarea acestor deziderate Maria Berényi angaja, în
calitate de director, principala instituție de cercetare a trecutului
comunității româneşti din Ungaria, Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria care „dacă posibilitățile îi vor permite, va
depune eforturi mai mari ca oricînd pentru reuşita revitalizare a
comunității noastre”433.
În acest număr Elena Csobai prezintă principalele repere
biografice ale lui Teodor Papp434, unul dintre românii bogați
născuți la Giula, care şi‐a lăsat averea cu mare generozitate
propăşirii naționale şi spirituale a tinerilor români. Articolul
face o scurtă prezentare a Fundației lui Teodor Papp şi a
testamentului acestuia.
Un studiu care oferă importante sugestii este şi cel al
Mariei Berényi intitulat Rolul Episcopiei de Hajdúdorog în istoria
greco‐catolicilor români din Ungaria435. După o scurtă analiză a
contextului istoric, etnic şi demografic din secolele XVIII‐XIX
din cadrul Episcopiei greco‐catolice de Oradea, unde autoarea
consideră că una din urmările nefericite ale Unirii religioase din
Transilvania a fost ”fără îndoială, divizarea poporului român din
monarhia austro‐ungară şi aşezarea lui sub mai multe stăpîniri
Maria Berényi, Cuvînt de deschidere, în Simpozion, XII, Giula, 2003, p. 5‐7
Ibidem, p. 7
433 Ibidem
434 Elena Csobai, In Memoriam: Teodor Papp, în Idem, p. 54‐62
435 Mariei Berényi, Rolul Episcopiei de Hajdúdorog în istoria greco‐catolicilor
români din Ungaria, în Idem, p. 62‐82
431
432
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bisericeşti”436, ceea ce a condus încă din secolul al XVIII‐lea la
încercările de maghiarizare a elementului românesc din partea
de vest şi din regiunile de şes dinspre Tisa, Maria Berényi trece
la analiza consecințelor înființării Episcopiei de Hajdúdorog
asupra satelor cu populație românească greco‐catolică din acest
spațiu. Autoarea nu ezită să considere că înființarea acestei
instituții episcopale la început de secol XX, după îndelungi
demersuri, a fost o încercare periculoasă de deznaționalizare
prin religie a românilor437. Fenomenul a continuat de‐a lungul
deceniilor şi s‐a agravat în localitățile cu populație greco‐
catolică românească care după 1918 au rămas în Ungaria: Pocei,
Leta Mare, Macău şi Bedeu. Celelalte localități care făcuseră
parte din respectiva episcopie, rămase în România, au revenit în
cadrul diecezelor greco‐catolice de la care fuseseră luate, 42 la
Episcopia de Oradea şi 4 la cea de Gherla. Maria Berényi
consideră că religia a jucat un rol esențial în maghiarizarea
comunelor Pocei, Leta Mare, Macău şi Bedeu438. Fenomenul s‐a
accentuat între cele două războaie mondiale, românii greco‐
catolici, la fel ca şi cei ortodocşi, suferind chiar şi persecuții. În
concluzie, spune aceasta, „înființarea Episcopiei de Hajdúdorog,
pentru comunitățile greco‐catolice româneşti din Bedeu, Pocei şi Leta
Mare, localități aparținătoare Ungariei de azi, a avut înrîurire ce duce
pînă la situația lor actuală de astăzi. Asimilația acestor români a
început cu înființarea acestei dieceze”439.
Un articol incitant ne propune şi Gheorghe Santău care
transpune în practică o serie de Curiozități din viața şi activitatea
lui Avram Iancu440. Autorul vorbeşte despre aceste curiozități cu
multă aplecare, precum cea referitoare la incertitudinea zilei de
Ibidem, p. 62‐63
Ibidem, p. 72
438 Ibidem, p. 78
439 Ibidem, p. 81
440 Gheorghe Santău, Curiozități din viața şi activitatea lui Avram Iancu, în
Idem, p. 98‐125
436
437
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naştere. De asemenea aflăm despre apetența lui Avram Iancu
pentru muzică, ştia să cânte la frunză, fluier, violină şi flaut,
precum şi despre numeroase amănunte interesante legate de
perioada studiilor şi de anii care au urmat înfrângerii revoluției
paşoptiste.
Aceste studii sunt completate cu alte două, semnate de
Ana Hoțopan şi Ana Borbély. Ana Hoțopan, un cercetător
din mai tânăra generație, abordează un subiect inedit pentru
investigația istorică a românilor din Ungaria, imagologia.
Articolul semnat de aceasta, Imaginea țiganilor în cultura
românilor din Ungaria, istoriografie şi actualitate 441, propune
practic o nouă direcție de cerectare în istoriografia românilor
din Ungaria, oferind o cercetare interesantă cadrată pe un
studiu de caz, conviețuirea țiganilor cu românii în satul
Micherechi. Încă de la început autoarea subliniază că în
comună, populată în majoritate cu români, puținii unguri
veniți nu au constituit o colonie compactă ci s‐au amestecat
în comunitate. În schimb, țiganii, deşi foarte puțini, nu s‐au
integrat, constituind o colonie compactă, la marginea
satului442. Marginalizarea lor a venit şi dinspre etnia română
majoritară, iar principala cauză ar fi constituit‐o obiceiul
țiganilor de a mânca mortăciuni (animale moarte), considerat
de localnici respingător, dar şi faptul că nu aveau o religie
proprie şi un lăcaş sfânt, apoi viața lor plină de superstiții,
modul lor de viață lipsit de orice norme şi sărbători sacre,
căsătoriile premature, lipsa de conştiință a bunurilor
particulare, faptul că nu se îndeletniceau cu treburile
gospodăreşti, felul lor de a trăi mereu în prezent, lipsa
deprinderii de a face economii, traiul specific familiilor mari
cu trăsături mai mult tribale. Toate acestea au contribuit,

Ana Hoțopan, Imaginea țiganilor în cultura românilor din Ungaria, în
Idem, p. 198‐211
442 Ibidem, p. 199
441
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susține autoarea, la condiția socială inferioară şi la stabilirea
unor raporturi specifice cu populația majoritară443.
Ana Borbély ne oferă în articolul său o discuție pe
marginea datelor recensământului din 2001 referitoare la
comunitatea românilor din Ungaria444. Practic, acesta nu face
altceva decât să aducă în fața opiniei publice o realitate
îngrijorătoare, aceea a diminuării considerabile a populației
româneşti din Ungaria după 1990, fapt datorat, spune autoarea,
inclusiv modului în care sunt culese datele de către recenzori.
În concluziile sale, Ana Borbély oferă soluții pentru stoparea
acestei situații: „Înainte de toate, în comunitatea noastră ar trebui
întărită coeziunea de grup minoritar, ca fiecare dintre noi să ştie cîți
sîntem în țară şi cîți am fost în trecut. Ar fi bine să se explice, clar,
pentru toți care este diferența dintre cetățenie şi naționalitate. Ar
contribui la obținerea unor răspunsuri mai reale la ancheta
recensămîntului dacă întrebările referitoare la cetățenie şi
naționalitate ar figura în chestionar una lîngă alta, încît cei întrebați
ar fi stimulați să reflecteze la diferența dintre cele două noțiuni. Tot
atît de important ar fi ca, cei care culeg datele din satele noastre
româneşti, să fie români, aşa încît să nu se exprime o stare de mirare
(uimire) atunci cînd se declară cineva român, ci tocmai invers, să‐şi
exprime empatia şi simpatia față de cel întrebat, în aşa fel ca acesta să
aibă curajul să se declare romîn”445. Merită reflectat asupra acestor
sugestii ale autoarei.
În numărul XIII din Simpozion Maria Berényi aduce în
fața cititorilor memoria memorandistului Aurel Suciu, originar
din Chitighaz446. Autoarea ne oferă practic o schiță monografică
a acestei personalități implicate activ în lupta de emancipare
Ibidem, p. 205‐206
Ana Borbély, Datele recensământului din 2001 referitoare la comunitatea
românilor din Ungaria, în Idem, p. 142‐159
445 Ibidem, p. 159
446 Maria Berényi, 150 de ani de la naşterea memorandistului Aurel Suciu,
originar din Chitighaz, în Simpozion, XIII, Giula, 2004, p. 30‐49
443
444
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națională a românilor din Transilvania la sfârşitul secolului al
XIX‐lea. Detaliile se referă cu predilecție la sfera activității sale
politice, cel mai amplu dezvoltată, şi a celei depuse în sfera
economică, culturală şi bisericească.
În acelaşi număr al publicației Elena Csobai revine cu
fidelitate la proiectul său de cercetare referitor la
reconstituirea istoriei comunităților româneşti din Ungaria. De
această dată autoarea se opreşte la Bedeu şi Micherechi,
văzute prin prisma cercetărilor demografice447. Cercetarea ne
oferă date extrem de importante despre numărul românilor
din respectivele localități, numărul căsătoriilor mixte, ce limbă
vorbesc acasă şi în afara casei, câte generații trăiesc în
gospodărie, despre populația activă şi pensionari şi locul unde
au învățat limba română. Concluziile autoarei, la fel ca şi cele
ale Anei Borbély din numărul anterior al revistei unde a
discutat datele recensământului din 2001, nu sunt deloc
încurajatoare față de prezentul şi viitorul comunităților
româneşti în general şi a celor analizate în special. Elena
Csobai se întreabă ce e de făcut pentru menținerea comunității
româneşti din Ungaria întrucât, spunea aceasta, „trebuie să
găsim cele mai moderne forme de menținere a identității noastre”448.
Acestea ar fi, potrivit Anei Borbély: „ocrotirea şi susținerea
monumentelor istorice cum sînt bisericile, capelele ortodoxe, vechile
şcoli confesionale, case parohiale, cimitirele ortodoxe...”449, fiind
necesare şi găsirea celor mai „moderne forme de revitalizare a
comunităților româneşti (...) Pe cât se poate trebuie să ne folosim de
cele mai moderne forme de cunoaştere şi de răspîndire a tradițiilor
populare bazîndu‐ne pe generația mai în vîrstă, dar să şi ajungă pînă
la cea mai tînără generație”450.
Elena Csobai, Comunitatea românească din Bedeu şi Micherechi pe baza
cercetărilor demografice, în Idem, p. 107‐113
448 Ibidem, p. 113
449 Ibidem
450 Ibidem
447
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În acest număr al revistei Ana Hoțopan revine cu o
cercetare circumscrisă noii istoriografii, la fel ca cea din
numărul precedent. Viața erotică la românii din Micherechi451
reprezintă o abordare modernă a unei problematici tabu până
nu de mult în lumea satului. Investigația porneşte în primul
rând de la zicătorile, strigăturile şi vorbele de duh existente în
Micherechi. Ana Hoțopan utilizează astfel un izvor, care, iată,
poate fi şi istoric, la care prea puțini au încercat să recurgă în
acest sens. Practic, exploatând exclusiv aceste surse, autoarea
developează o lume extrem de sensibilă, cea a relațiilor intime
din cadrul unei comunități. Ana Hoțopan dezvăluie situații
complexe în care inclusiv adulterul şi „sexul libertin” erau
înțelese şi aceptate până la urmă de membrii comunității dar
numai în anumite condiții. Cu toate acestea, spune autoarea, se
poate spune că „viața erotică cât şi cea sexuală propriu‐zisă într‐o
comună tradițională, precum era pînă nu demult şi satul Micherechi,
a fost bine definită, ținută într‐o oarecare măsură sub controlul
comunității”452.
Interesantă este şi abordarea Anei Borbély consacrată
relației dintre biserică şi menținerea limbii minoritare, în care
este demonstrată importanța bisericii în perpetuarea limbii
române în cadrul comunităților româneşti din Ungaria453.
Pentru exemplificare cecetătoarea din Budapesta a ales două
cazuri, Otlaca‐Pustă şi Bedeu, două localități cu pondere
apropiată a populației de origine română. Singura deosebire
că una avea biserică ortodoxă, Otlaca‐Pustă, iar cealaltă
greco‐catolică, Bedeu. Dar iată care sunt concluziile Anei
Borbély: „Dintre cele două localități, una avea populație
românească de religie ortodoxă (Otlaca‐Pustă), iar cealaltă
populație românească greco‐catolică (Bedeu). Altfel spus, în primul
Ana Hoțopan, Viața erotică la românii din Micherechi, în Idem, p. 219‐225
Ibidem, p. 224
453 Ana Borbély, Relația dintre biserică şi menținerea limbii minoritare, în Idem,
p. 182‐193
451
452
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caz slujbele se țineau în limba română, iar în cel de‐al doilea în
limba maghiară. Datele arată, că între 1960 şi 1990, în localitatea
în care limba bisericii a fost româna (Otlaca‐Pustă), procentul de
menținere a limbii a fost cu mult mai ridicat decît în localitatea în
care aceasta a fost limba maghiară (Bedeu)”454. În consecință, iată
că se poate stabili o relație directă între complexitatea
cerințelor pe care le satisface o biserică pentru comunitate şi
păstarea limbii strămoşilor săi.
Următoarea apariție a publicației aduce în prim plan
continuarea proiectului de cercetare asumat de Elena Csobai.
Studiul Comunitatea română din Giula germană în secolul al
XIX‐lea455, aşa cum arată şi titlul, descrie destinul comunității
româneşti din acea parte a oraşului Giula, cu o importantă
populație de origine germană. Aşa cum recunoaşte şi Elena
Csobai, materialul reprezintă numai începutul cercetării
propriu‐zise. De altfel, în prima parte a acestuia se regăsesc o
serie de date istorice inserate şi cu alte ocazii de autoare. În
orice caz, studiul aduce în prim plan date despre înființarea
comunității româneşti de acolo, informații referitoare la
şcoala confesională şi nu în ultimul rând la stipendiile
acordate de fundația lui Teodor Papp pentru tinerii români
din Giula germană. Merită semnalată, aşa cum surprinde şi
autoarea, presiunea la care a fost supusă şcoala confesională
ortodoxă românească la cumpăna dintre secolele XIX şi XX în
contextul intensificării procesului de maghiarizare a
minorităților din Ungaria când s‐a intervenit de către
autorități în vederea eliminării din şcoală a tuturor cărților
tipărite în limba română, mai ales a celor din România456.
În acelaşi volum, Maria Berényi aduce în actualitate un
eveniment major din viața românilor din Transilvania în
Ibidem, p. 188
Elena Csobai, Comunitatea română din Giula germană în secolul al XIX‐lea,
în Simpozion, XIV, Giula, 2005, p. 68‐85
456 Ibidem, p. 80
454
455
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secolul al XIX‐lea, reînființarea Mitropoliei Ardealului457.
După descrierea contextului istoric în care a fost posibilă
această realizare, autoarea insistat îndelung asupra rolului
avut de Andrei Şaguna în cadrul acestui demers. Maria
Berényi consideră aici că restaurarea Mitropoliei ardelene a
fost un „scop propus cu luciditate, perseverență şi pricepere
deosebită”458 de către Andrei Şaguna, asimilându‐l un gest
conştient al acestuia.
Zbuciumatul secol al 19‐lea – în mult încercata
Transilvanie459, semnat de Gheorghe Santău, face o trecere în
revistă a complicatelor evenimente de la mijlocul veacului
respectiv şi modul în care acestea s‐au răsfrânt asupra celor
două națiuni, română şi maghiară. Gheorghe Santău analizează
cu predilecție două decade ale mijlocului de secol XIX, anii ’30
şi anii ’40, cu o aplecare atentă asupra momentului
revoluționar. Autorul distinge pe de o parte divergențele dintre
cele două părți, iar pe de alta faptul că între acestea nu a existat
un dialog coerent care să conducă la eliberarea națională a
românilor şi maghiarilor şi constituirea de state naționale. De
conturarea acestei realități nu a fost străină Viena, spune
autorul, care a sprijinit la început luptele românimii împotriva
ungurilor, pentru ca apoi să‐i abandoneze460.
Simpozion XV dezbate din nou două teme istorice
importante pentru comunitatea românească din Ungaria,
abordate de cercetători români de aici, istoria învățământului
românesc şi aspecte privind trecutul minorității. Nu mai este o
surpriză faptul că Maria Berényi discută problematica
învățământului confesional românesc din Ungaria în secolele
Maria Berényi, 140 de ani de la reînființarea Mitropoliei Ardealului, în
Idem, p. 27‐45
458 Ibidem, p. 44
459 Gheorghe Santău, Zbuciumatul secol al 19‐lea – în mult încercata
Transilvanie, în Idem, p. 86‐100
460 Ibidem, p. 99
457
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XIX‐XX461, întrucât s‐a apropiat de subiect deja cu mulți ani în
urmă. Sinteza Mariei Berényi este una dintre cele mai
complexe abordări a chestiunii din istoriografia românilor din
Ungaria. Pornind de la premisa că până la sfârşitul anilor ’40
ai secolului trecut întreg învățământul confesional era sub
îngrijirea bisericilor româneşti, unită şi ortodoxă, Maria
Berényi dezbate istoria învățământului de acest tip în două
etape, până în 1868, momentul legii şcolare semnată de
ministrul Eötvös József, şi după această dată. Autoarea se
apleacă în mod special asupra statutului social al învățătorilor,
unul foarte important deoarece acesta era atât educator al
tineretului din sat cât şi un îndrumător moral şi cultural al
sătenilor, asupra perfecționării acestora dar şi asupra
conținutului învățământului. Dincolo de detaliile oferite
referitoare la ceea ce învățau copiii se desprinde o concluzie
foarte importantă, subliniată chiar de către autoare:
„conținutul instrucției şcolare era pe măsura pregătirii dascălului –
cum era învățătorul aşa era şi şcoala –”462. Situația învățământului
confesional românesc din Ungaria s‐a agravat foarte mult
după 1919, spune Maria Berényi, în condițiile trecerii celor mai
mulți învățători şi preoți români din Ungaria în România dar
şi ca urmare a politicilor statului maghiar horthist. În aceste
condiții elevii români din Ungaria au frecventat şcolile
maghiare, iar în situația în care manualele şcolare româneşti
nu prea existau, spune aceeaşi Maria Berényi, predarea
cunoştințelor în limba română s‐a redus la predarea religiei şi
atît cît mai permiteau împrejurările, a scrisului şi cititului463.
În acelaşi număr Elena Csobai merge mai departe cu
programul său de cercetare consacrat reconstituirii
comunităților româneşti din Ungaria, investigând Comunitățile
Maria Berényi, Învățămîntul confesional românesc din Ungaria în secolele al
XIX‐XX‐lea, în Simpozion, XV, Giula 2006, p. 63‐88
462 Ibidem, p. 74
463 Ibidem, p. 83
461
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româneşti din Giula în perioada interbelică464. Având deja o
perspectivă de mai mult de un deceniu asupra istoriei
comunităților româneşti din Ungaria, Elena Csobai îndrăzneşte,
înainte de a trece la discutarea subiectului propriu‐zis, să
delimiteze cinci etape evolutive în viața românilor din Ungaria.
Prima este cea în care se înființează comunitatea, spune Elena
Csobai; această perioadă durează până în secolul al XIX‐lea.
Următoarea se întinde pe câteva decenii în jurul anului 1900
când comunitatea românească se autodefineşte prin limba ei
maternă cu ajutorul şcolilor confesionale, prin religia ortodoxă,
prin răspândirea culturii româneşti, cu ajutorul cărora şi‐au
întărit identitatea. A treia etapă cuprinde perioada interbelică,
una în care greutățile etniei române s‐au agravat foarte mult, iar
singura instituție purtătoare a identității a rămas biserica
ortodoxă. Etapa următoare, cea de‐a patra, este cuprinsă între
1945 şi 1989 şi se defineşte prin continuarea accentuată a
procesului de asimilare care determină o tendință de scădere a
populației româneşti. Cea de‐a cincea etapă începe cu 1990,
spune Elena Csobai, şi este una în care se fac eforturi de
conservare a minorității „dar după părerea mea este un rezultat
numai de aparență”465 care va continua nu mai mult de două
decenii, după care destinele comunității româneşti din Ungaria
sunt greu de prevăzut.
În ceea ce priveşte românii din Giula între cele două
războaie mondiale, Elena Csobai realizează un excurs pe mai
multe paliere, cel al bisericii fiind foarte bine reprezentat.
Explicația acestei stări de lucruri rezidă în posibilitățile de
informare avute la dispoziție, în principal Arhiva Bisericii
Ortodoxe Române din Giula aflată în custodia Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria.

Elena Csobai, Comunitățile româneşti din Giula în perioada interbelică, în
Idem, p. 89‐100
465 Ibidem, p. 90
464
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Nu înainte de a încheia merită semnalată discuția extrem
de amplă realizată de Gheorghe Santău pe marginea lucrării
istoricului bucureştean Lucian Boia, Jocul cu trecutul. Istoria între
adevăr şi ficțiune.
În numărul XVI al publicației sunt de consemnat alte
două contribuții racordabile cercetării istorice aparținătoare
unor specialişti români din Ungaria. Ambele sunt semnate de
două nume de acum arhicunoscute, Maria Berényi şi Elena
Csobai.
Prima, autoare a studiului Rolul filantropilor şi mecenaților
în formarea vieții național‐culturale a românilor din Ungaria în
secolul al XIX‐lea466, reuşeşte să ofere celor interesați o sinteză
referitoare la acest subiect, după ce în mai multe rânduri ne‐a
oferit informații aflate în diferite stadii ale cercetării. Un accent
deosebit este pus şi de data aceasta pe rolul mecenaților
macedoromâni din Pesta, oameni bogați care, odată intrați în
contact cu românii ardeleni, şi‐au redescoperit o identitate
pierdută contribuind decisiv la emanciparea națională a
românilor ardeleni. Un loc bine definit l‐a ocupat în această
lucrare definirea implicării Fundațiilor Gojdu, Ana şi
Alexandru Nedelcu, Elena Ghiba Birta, Teodor Papp, Petru
Țegle etc., la redeşteptarea națională românească din Imperiul
Austro‐Ungar. În final, Maria Berényi consideră că elita
macedoromână şi românească din Ungaria, îndepărtată în
permanență de la viața publică de către aristocrația austro‐
ungară, a fost nevoită să‐şi creeze instituții culturale specifice,
care într‐un final au realizat unirea cea mare467.
O lucrare de sinteză a încercat şi Elena Csobai prin
Românii din Ungaria după 1945468. Ambițios încă din titlu, studiul
Maria Berényi, Rolul filantropilor şi mecenaților în formarea vieții național‐
culturale a românilor din Ungaria în secolul al XIX‐lea, în Simpozion, XVI,
Giula 2007, p. 22‐58
467 Ibidem, p. 55
468 Elena Csobai, Românii din Ungaria după 1945, în Idem, p. 74‐88
466
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face referire la anumite aspecte ale istoriei românilor din țara
vecină începând cu anul 1945, cu accent pe anii de început ai
regimului comunist din Ungaria. Totuşi, relevarea implicațiilor
bisericii ortodoxe în prezervarea identității, chiar şi în condițiile
statului ateu maghiar, descrierea primelor tentative de asociere
ale românilor precum Asociația maghiaro‐română şi mai ales
Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria fac din acest articol
unul de referință pentru cercetătorul dornic să reconstituie
destinul minorității româneşti din Ungaria sub dictatura
comunistă. Formele de organizare acceptate de statul comunist
maghiar au mimat mai degrabă, spune Elena Csobai,
menținerea identității româneşti, neajutând efectiv la
dezvoltarea culturii de minoritate. Mai mult, susține ea, „unele
acțiuni nu au fost numai de aparență, producînd o imagine idealizată,
cum că Ungaria este țara unde minoritățile cîntă şi dansează,
păstrîndu‐şi limba, religia şi tradițiile. În spatele acestor iluzii,
românii şi‐au pierdut tot mai mult limba, şcolile. Biserica ortodoxă,
deşi şi‐a păstrat pozițiile, nu‐şi mai poate recupera creştinii. Chiar
dacă au o conştiință de neam, asimilarea este ireversibilă”469.
Încheierea Elenei Csobai este cât se poate de pesimistă, cu toate
că vine de la unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai
elitei româneşti din Ungaria (sau poate tocmai de aceea,
cunoscând bine realitatea), iar textul se doreşte un semnal de
alarmă.
Ultimele două numere editate până în prezent din
Simpozion au introdus în circuitul ştiințific informații noi legate
de românii din Ungaria. Se remarcă aici mai ales studiile
Mariei Berényi. În primul dintre acestea autoarea scoate în
evidență Activitatea unor femei celebre pentru întărirea ortodoxiei
româneşti din Transilvania şi Ungaria în secolul al XIX‐lea470. În
Ibidem, p. 86
Maria Berényi, Activitatea unor femei celebre pentru întărirea ortodoxiei
româneşti din Transilvania şi Ungaria în secolul al XIX‐lea, în Simpozion, XVII,
Giula 2008, p. 32‐64
469
470

151

Gabriel Moisa

contextul acestui demers ştiințific Maria Berényi constată că în
societatea românească a secolului al XIX‐lea nici educația
formală, nici cea informală nu ofereau femeii aceleaşi şanse de
dezvoltare precum bărbaților, iar şansele de integrare socială a
celor două categorii erau din start inegale. Totuşi, spune
aceasta, femeile au fost prezente inclusiv în viața națională a
românilor din Transilvania471, lipsa de informație datorându‐se
faptului că subiectul a fost ocultat de istorici. Ieşirea femeii din
anonimat s‐a întâmplat încă la începutul secolului al XIX‐lea,
când, în 1815, s‐a constituit Societatea Femeilor Macedoromâne
din Pesta, în frunte cu reprezentantele familiilor Grabovszky,
Mutso şi Economu. Societatea a avut ca membri fondatori 33 de
femei din Pesta, care şi‐au luat sarcina de a contribui la mărirea
fondurilor şcolare din care să se întrețină şcoala greco‐valahă
din Pesta, să se plătească învățătorii şi să se dea stipendii
tinerilor foarte buni la învățătură472.
Maria Berényi detaliază în paginile studiului său
activitatea unor femei de origine macedoromână care au avut o
influențã remarcabilã în viața culturală şi bisericească
româneascã din Transilvania şi Ungaria secolului al XIX‐lea.
Este vorba despre Anastasia Pometa (1796–1863), soția lui
Emanuil Gojdu, Anastasia Şaguna (1785–1836), mama
Mitropolitului Andrei Şaguna şi Elena Ghiba Birta (1801–1864),
fiica primului preot ortodox din Bichiş, Mihai Ghiba.
Aceeaşi Maria Berényi realizează la sfîrşitul volumului
XVII o istorie sintetică a Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria, în care sunt semnalate principalele activități şi apariții
editoriale473, pentru ca în ultimul volum care a văzut lumina
tiparului până în prezent, cel de‐al XVIII‐lea, aceasta să
Ibidem, p. 34
Ibidem, p. 35
473 Idem, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria la 15 ani de la
înființare. Activitatea Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria (1993‐
2008), în Idem, p. 145‐170
471
472
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continue investigația la adresa comunității româneşti din
Ungaria. Aici, Maria Berényi realizează un studiu dedicat
medicilor şi farmaciştilor români şi macedoromâni din
Budapesta secolului al XIX‐lea474. Autoarea stabileşte că încă din
primele decenii ale secolului al XIX‐lea tot mai mulți tineri
români dornici de înalte studii medicale frecventează cursurile
Facultății de Medicină din Pesta. Printre aceştia s‐au numărat
Gheorghe Constantin Roja, Gheorghe Vasile Ciocîrlan, Simion
Ramonțai, Constantin Vîrnav, Ioan Szebeni‐Sibineanu,
Athanasie Şandor, Pavel Vasici‐Ungureanu şi mulți alții475. Unii
dintre ei au jucat mai tîrziu un rol de seamã în dezvoltarea
culturii româneşti, în special în domeniul medical. Fiecare din
aceste personalități sunt apoi atent analizate de Maria Berényi
pe parcursul studiului. Autoarea vorbeşte de asemenea şi
despre profesorii români de la Facultatea de Medicină din
Pesta: Dimitrie Nedelcu, Constantin Pomuț, fratele generalului
Gheorghe Pomuț, Victor Babeş, George Bilaşcu şi Gheorghe
Crãiniceanu. Investigația Mariei Berényi insistă cu predilecție
asupra profesorilor Dimitrie Nedelcu şi Constantin Pomuț,
chiar dacă Victor Babeş este cel care a marcat decisiv istoria
învățământului medical pestan, la fel cum a făcut‐o mai târziu
cu cel bucureştean, însă despre acesta se cunoşteau deja mult
mai multe detalii. Originar din Lugoj, Dimitrie Nedelcu a fost
primul profesor de stomatologie din Ungaria, fiind cel care a
pus bazele acestei catedre în învățământul universitar medical
din Ungaria. După moartea sa, survenită în 1882, disciplina a
fost scoasă din aria curiculară, reintroducerea sa producându‐se
abia în 1917476. La rândul său, Constantin Pomuț a fost primul
profesor de psihiatrie al Facultãții de Medicinã din Pesta,

Idem, Medici şi farmacişti români la Budapesta în secolul al XIX‐lea, în
Simpozion, XVIII, Giula 2009, p. 31‐73
475 Ibidem, p. 32
476 Ibidem, p. 42
474
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creatorul uneia din tradițiile învățământului medical
maghiar477.
Nici farmaciştii nu au trecut neobeservați în lucrare.
Detalii interesante şi mai puțin cunoscute aflăm despre
farmaciştii George Stupa, originar din Oradea, şi despre
bănățenii Gheorghe Oprea şi Gheorghe Rădulescu, ambii
născuți la Lugoj478.
Interesant este şi articolul muzeografei Emilia Martin de
la Muzeul “Erkel Ferenc” din Giula care, venind dinspre
etnografie, discută caracterul multietnic al oraşului Giula479.
Sunt trecute în revistă cele trei comunități ale urbei, românii,
germanii şi ungurii, ocupațiile lor specifice, date demografice
etc, semnalând destinul tragic al germanilor de aici după cel de‐
al doilea război mondial când au fost deportați în U.R.S.S480. În
ceea ce‐i priveşte pe români, autoarea a subliniat faptul că după
1920 numărul acestora a scăzut constant de la o decadă istorică
la alta.
Elena Csobai continuă şi în acest număr demersurile sale
în direcția reconstituirii trecutului comunitar prin investigarea
românilor din Bichiş. Din lucrarea Aspecte din istoria comunității
ortodoxe române din Bichiş481, preluând datele oficiale aşa cum se
regăsesc ele în monografiile județului Bichiş, aflăm că
comunitatea ortodoxã din Bichiş este înființatã în anul 1787 de
greci, macedoromâni şi armeni, iar biserica este construitã între
anii 1783‐1789482. Parcurgând documentele parohiei ortodoxe
încă de la înființare, Elena Csobai afirmă că preoții utilizau

Ibidem, p. 44
Ibidem, p. 62‐63
479 Emilia Martin, Giula, oraşul multiethnic, în Simpozion, XVII, Giula
2008, p. 92‐102
480 Ibidem, p. 97
481 Elena Csobai, Aspecte din istoria comunității ortodoxe române din Bichiş, în
Simpozion, XVIII, Giula 2009, p. 90‐99
482 Ibidem, p. 90
477
478
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limba maghiară doar în raport cu oficilitățile, în rest aproape
toată corespondența preotului ortodox purtată cu celelalte
parohii ortodoxe, sau documentele comunității bisericeşti erau
scrise în limba română până la cumpăna secolelor XIX‐XX, când
se trece la limba maghiară.
Explicația oferită de Elena Csobai este aceea potrivit
căreia în Bichiş, mai mult decât în alte comunități ortodoxe
româneşti, “tinerii români s‐au căsătorit în primul rînd cu maghiari
(......) de religie fiind catolici, evanghelişti sau reformați. Într‐adevãr,
acest registru atestă că românii din Bichiş au început de timpuriu sã
se căsătorească cu cei de altă confesiune, sã vorbeascã limba maghiară
chiar şi în biserică, care apoi a dus la pierderea limbii lor materne, ba
chiar la pierderea credincioşilor, iar mai tîrziu la accelerarea asimilării
românilor din Bichiş”483.
Ultima întâlnire a cercetătorilor români din Ungaria în
cadrul tradiționalului simpozion anual a avut loc la finele lunii
noiembrie 2009. Rezultatele cercetărilor prezentate cu acest
prilej vor fi publicate, desigur, în numărul XIX al publicației
devenită deja de tradiție în rândul comunității româneşti din
Ungaria.
La acest simpozion au luat parte ca de obicei, alături de
cercetători români din Ungaria, şi specialişti din România. La
de acum tradiționala întâlnire în prima zi a manifestării, 28
noiembrie 2009, au participat următorii cercetători din
Romania: Ioan Aurel Pop, cu lucrarea, Iancu de Hunedoara şi
timpul său, Vasile Dobrescu, Asociaționismul în istoria românilor
din fostul Imperiu austro‐ungar, Cornel Sigmirean, Ofițeri români
in armata austro‐ungară. Cazul colonelului Anchidim Soldea, Rodica
Colta, Prezența femeilor române în viața arădeană, până la Unire,
Victoria Moldovan, Un posibil partener ‐ Institutul limbii române
ca limbă europeană, iar din Ungaria cercetătorii: Ana Borbély,
Bilingvism, limbă si identitate minoritară ‐ cercetări sociolingvistice

483

Ibidem, p. 98
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în Ungaria la începutul secolului al XXI‐lea, Tiberiu Herdean,
Destinul ideii sau recuperarea devenirii (Camil Petrescu), Emilia
Martin, Pe marginea unei aniversări. Patrimoniul cultural românesc
din Ungaria, Ana Ruja, Renovările bisericilor ortodoxe române din
Ungaria.
Întâlnirea ştiintifică a continuat a doua zi, 29 noiembrie
2009, cînd au susținut lucrări: Cornel Munteanu, Momente din
evoluția şcolii românesti din Jula (1946‐2008), Maria Dan, Preoții în
timpul primului război mondial. Cazul protopopului Ariton M. Popa,
Elena Csobai, Comunitatea românească din Bichis din a doua
jumătate a secolului al XIX‐lea, Ana Hoțopan, Culturalitate şi
identitate, Maria Berényi, Studenți români din Ungaria de azi la
licee şi universități din Imperiul Austro‐Ungar (Secolul XIX ‐
inceputul secolului XX)484.
Alături de Simpozion, altă apariție editorială de substanță
în peisajul publicistic românesc din Ungaria este revista
Conviețuirea (Együtélés), editată de Catedra de limba şi literatura
română a Universității din Seghedin (fostă Catedră de limba şi
literatura română a Institutului Pedagogic “Juhász Gyula”).
Articolele de istorie prezente în această publicație nu au atins
întotdeauna nivelul ştiințific al celor care au văzut lumina
tiparului în Simpozion. Totuşi, acestea trebuie menționate
întrucat contribuie la realizarea unei imagini mai clare şi mai
complete asupra cercetărilor de profil ale românilor din
Ungaria.
Primul număr a apărut în 1997. Editor responsabil a fost
profesorul Gheorghe Petruşan, iar în Colectivul de redacție
erau incluşi Tiberiu Boca, Anamaria Brad, Mihaela Bucin, Ana
Hoțopan, Petru Cîmpian, Mihai Cozma, redactor, Ştefan Crîsta,
Ştefan Oroian, redactor tehnic‐artistic, Gheorghe Petruşan. În
1998 în colectivul redacțional au intrat Eva Iova şi Adam Bauer.
http://www.ne‐cenzurat.ro/index.php?option=comcontent&view=
article&id=5692: noi‐informatii‐despre‐simpozionul‐anual‐al‐cercetatorilor
‐romani din‐ungaria&catid=18:ultimele‐stiri&Itemid=26

484
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În 1999 structura acestuia s‐a schimbat din nou, din el făcând
parte Tiberiu Boca, Anamaria Brad, Mihaela Bucin, redactor,
Ana Hoțopan, Petru Cîmpian, Mihai Cozma, Ştefan Crîsta,
Ştefan Oroian, editor responsabil fiind pe mai departe
Gheorghe Petruşan. Din anul 2000 în colectiv îl regăsim şi pe
istoricul şi filologul Miskolczy Ambrus, iar Eva Iova revine în
această calitate. Gheorghe Petruşan devine editor responsabil şi
coordonator. Începând cu 2005 în Colegiul de redacție sunt
introduşi şi cercetători din România: Nicolae Bocşan, Aurel
Chiriac, Otilia Hedeşan şi Valeriu Leu. Revista şi‐a propus încă
de la început o apariție semestrială, însă din diverse cauze acest
deziderat nu a fost realizat.
Aspectul definitoriu al publicației este dat atât de titlu cât
şi de apariția bilingvă a acesteia, în română şi în maghiară.
Acest lucru este explicat încă din editorialul primului număr de
editorul responsabil Gheorghe Petruşan: „De oricare aspect al
existenței noastre ne apropiem, ne izbim tot timpul de realitatea ce
derivă din conviețuirea cu ungurii. Aceasta este explicația titlului pe
care l‐am dat revistei noastre. Termenul trebuie conceput însă într‐un
sens mai larg. Aceste obiective implică crearea posibilității de afirmare
atît a tinerilor ajunşi la maturizare, cît şi mobilizarea tuturor
mînuitorilor de condei, fie ei români ori ba, din Ungaria sau din altă
parte, asigurîndu‐le posibilitatea de a se exprima în limba pe care o
stăpînesc mai bine. Fiind şi noi, românii din Ungaria, bilingvi, scriind
şi publicînd cînd în limba română, cînd în limba statului în care trăim
de cînd ne ştim, însuşindu‐ne ambele culturi şi de aceea avînd o dublă
identitate, „creatură” a împrejurărilor istorice şi a amestecului de
etnii din centrul, sudul şi estul Europei, este, cred, un lucru firesc ca
într‐o revistă eminamente românească să apară, cînd e cazul, şi
articole în limba maghiară. Nu e vorba de nu ştiu ce concesii, ci de
luarea la cunoştință a realității în care ne aflăm”485.

485 Gheorghe Petruşan, Şi totuşi: Conviețuirea, în Conviețuirea (Együtélés),
an1, nr. 1, Seghedin, 1997, p. 4
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Aşa cum mărturiseşte Gheorghe Petruşan, ideea unei
reviste a românilor din Seghedin, grupați în jurul Catedrei de
limba şi literatura română a Institutului Pedagogic “Juhász
Gyula”, a fost un deziderat mai vechi, prezent încă de la
începutul anilor ’80 ai secolului trecut, în condițiile în care
elita românească din acest oraş nu se mai simțea reprezentată
de singurul organism propriu al românilor din Ungaria de
atunci, Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria, cea
care ducea o politică de vitrină subordonată întrutotul
situației politice a vremii486. Starea de lâncezeală în care se afla
forul românilor din Ungaria, dirijarea sa politică şi ideologică
de către puterea politică totalitară de la Budapesta,
inexpresivitatea totală sub aspectul interesului minoritar a
săptămânalului Foaia noastră, controlat în egală măsură
ideologic şi politic, au determinat „revolta” celor din
Seghedin. Eforturile lor au fost concepute pe două planuri.
Unul a fost canalizat în direcția transformării Uniunii
Democratice a Românilor din Ungaria într‐o asociație
culturală şi profesională activă pusă în slujba comunității
româneşti, iar cea de‐a doua în sfera editării unei reviste‐
alternativă la singurul ziar existent atunci, Foaia noastră. Prin
aceasta s‐a încercat chiar radicalizarea discursului publicistic
cu implicații polemice constructive, în condițiile în care
dinspre gruparea din Giula se manifesta o oarecare răceală,
neprezentând în paginile Foii aspecte legate de activitatea
grupului din Seghedin.
Dacă în ceea ce priveşte primul plan rezultatele s‐au lăsat
aşteptate până după 1989, fiind nevoie de căderea regimului
comunist din Ungaria, în privința editării unei publicații
proprii, grupul din Seghedin a avut câştig de cauză, chiar dacă
numai pe termen scurt. Din aceste eforturi s‐a născut la
începutul anului 1989 revista Informatorul, redactor responsabil

486

Ibidem, p. 3
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profesorul Mihai Cozma487. Din păcate, din cauza vitregiei
vremurilor şi a condițiilor tehnice şi financiare precare,
publicația nu a avut o viață prea lungă, dispărând din peisajul
publicistic chiar în anul respectiv488.
Proiectul editorial al Conviețuirii este expus de editorul
responsabil Gheorghe Petruşan, aceasta urmând a evoca,
interpreta şi prezenta „fapte, întîmplări, şi înainte de toate, opere,
creații artistice şi profesionale”489, urmând a se respecta toate
normele deontologiei profesionale astfel încât, spunea
Gheorghe Petruşan, „ținem să accentuăm că nouă ne şade bine
sinceritatea şi obiectivitatea, spiritul critic şi constructiv, iar dacă am
fi constrînşi de împrejurări să comentăm manifestări politice,
echidistanța”490.
La fel ca şi în cazul celorlalte publicații analizate şi în
acest caz voi trece în revistă doar cercetările circumscrise
domeniului istoric. Chiar din primul număr, profesorul Mihai
Cozma de la Catedra de limba şi literatura română a
Institutului Pedagogic “Juhász Gyula” discută o chestiune
extrem de arzătoare pentru istoriografiile română şi maghiară,
cea a venirii ungurilor şi existenței românilor în Transilvania în
momentul 896491. Reflecțiile lui Mihai Cozma veneau într‐un
moment în care Ungaria sărbătorea „Milecentenarul”
descălecării ungurilor în Câmpia panonică. Cu acest prilej au
apărut o serie de lucrări ale istoriografiei maghiare aferente
subiectului. Practic, autorul pune față în față punctele de vedere
româneşti şi ungureşti referitoare la opțiunile celor două şcoli

Cornel Munteanu, Românii din Ungaria, Editura NOI, Jula, 2006, p.
214‐218
488 Gheorghe Petruşan, Şi totuşi: Conviețuirea, în Conviețuirea (Együtélés),
an1, nr. 1, Seghedin, 1997, p. 3
489 Ibidem, p. 4
490 Ibidem
491 Mihai Cozma, Apropo de Milecentenar. Descălecatul Ungariei şi “problema
românească”, în Idem, p. 14‐19
487
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istorice în raport cu cronicarul Anonimus. Mihai Cozma s‐a
simțit dator să facă acest lucru deoarece manualele şcolare din
Ungaria şi scrierile adresate publicului larg prezentau foarte
sumar şi prea puțin sau aproape deloc motivat ceea ce ele
considerau adevăr despre prezența sau lipsa elementului
românesc în structura etnică a Bazinului Carpatic la venirea
ungurilor492.
Concluzia lui Mihai Cozma este cât se poate de directă şi
spusă fără ocolişuri: „în ce priveşte relatarea condițiilor etnice ale
vremii, cititorii s‐au putut convinge că istoriografia maghiară
continuă să respingă categoric ideea că ungurii ar fi întîlnit aici nu
numai slavi, bulgari (populație turcică), eventual moravi şi avari, ci şi
o populație română. În timp ce ştiința românească susține demult că
la venirea ungurilor au existat în Transilvania chiar şi stătulețe –
numite ducate – conduse de români ”493.
În paginile primului număr al publicației regăsim şi o
scurtă intervenție a Mariei Berényi intitulată Personalități de
frunte ale iluminismului bănățean494. Două sunt personalitățile
scoase în evidență de autoare, Damaschin Bojincă şi Eftimie
Murgu, considerați cei mai importanți promotori din Banat ai
acestui curent cultural european. Alături de cei doi mai sunt
nominalizați Pavel Vasici, Teodor Aaron, Ioan Tomici,
Constantin Diasconovici‐Loga, Alexandru Gavra, Dimitrie
Constantini, Nicolae Tincu‐Velea.
Alături de acestea mai merită amintită lucrarea
Anamariei Brad consacrată răspândirii religiei baptiste în
comunele
româneşti:
Chitighaz,
Cenadul‐Unguresc,
495
Micherechi, Apateu şi Crîstor . Parte a unui studiu mai amplu,
Ibidem, p. 14
Ibidem
494 Maria Berényi, Personalități de frunte ale iluminismului bănățean, în Idem,
p. 68‐72
495 Anamaria Brad, Răspîndirea religiei baptiste în comunele româneşti:
Chitighaz, Cenadul‐Unguresc, Micherechi, Apateu şi Crîstor, în Idem, p. 52‐56
492
493
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aşa cum aflăm din debutul cercetării, lucrarea abordează
perioada de început a acestei confesiuni în satele enumerate,
menționând că în zonă, prima comunitate baptistă s‐a constituit
la Salonta. De aici, spune Anamaria Brad, s‐a răspândit
baptismul în satele Chitighaz, Cenadul‐Unguresc, Micherechi,
Apateu şi Crîstor, activitatea de pionierat fiind opera lui Mihai
Cornea496.
Următoarele apariții editoriale aduc în prim plan aproape
exclusiv aceleaşi nume prezente şi în precedentele publicații
ceea ce denotă existența unui număr mic de cercetători români
din Ungaria care au preocupări istorice. Tematica abordată a
fost, în cele mai multe cazuri, aceeaşi. Astfel, cel puțin în prima
perioadă a publicației, Maria Berényi şi‐a axat cercetările pe
istoria greco‐catolicismului la românii din Ungaria. Autoarea a
abordat acest subiect şi cu alte ocazii, unele dintre cele mai
consistente lucări apărând chiar în revista Simpozion. Studiul
Greco‐catolicismul şi efectele sale în viața național‐culturală a
românilor din Transilvania497 invocă, aşa cum arată şi titlul,
consecințele unirii religioase atât în sfera mişcării naționale a
românilor transilvăneni cât şi în cea culturală. Analiza Mariei
Berényi discută profesionist şi fără partipriuri beneficiile
fenomenului uniatist, care ar fi strămutat frontiera culturală
europeană spre răsărit. Practic, sunt descrise principalele
momente ale procesului de trecere la greco‐catolicism începând
cu demersurile lui Teofil şi Atanasie Anghel până la
consolidarea unirii religioase sub Inochentie Micu Clain. În
paralel, Maria Berényi investighează revendicările naționale ale
românilor ardeleni într‐un context socio‐cultural şi politic
superior rezultat în primul rând prin Diploma din 1701498.
Ibidem, p. 52
Maria Berényi, Greco‐catolicismul şi efectele sale în viața național‐culturală a
românilor din Transilvania, în Idem, an 1, nr.4, 1997‐an 2, nr. 1, Seghedin,
1998, p. 52‐61
498 Ibidem, p. 54
496
497
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Adeptă a ideii trecerii masive a românilor ardeleni la greco‐
catolicism autoarea consideră că revenirea la ortodoxie în
partea sudică a Principatului Transilvaniei s‐a produs după
1762 când ortodocşii au obținut din nou dreptul de a avea un
şef religios, apreciind în acest sens rolul acțiunilor lui Visarion
Sarai şi Sofronie. Maria Berényi remarcă faptul că, după o
perioadă tensionată, între cele două biserici româneşti din
Transilvania sunt detectabile eforturi conjugate în cea de‐a
doua jumătate a secolului al XVIII‐lea în direcția îmbunătățirii
statutului social şi național al propriilor enoriaşi.
Concluziile autoarei referitoare la consecințele unirii
religioase sunt pozitive. În opinia sa, acceptarea unirii cu
Biserica Romei a fost o soluție realistă, explicabilă istoriceşte,
care nu a condus la destrămarea unității naționale a românilor
ci a dat semnalul unei resurecții a națiunii române în întregul
său499.
Aceleiaşi palete tematice îi este circumscris şi materialul
Mariei Berényi referitor la corespondența preotului greco‐
catolic din Leta Mare, Ioan Cristian, cu Timotei Cipariu500.
Întins pe patru ani, 1849‐1853, dialogul epistolar dintre cei doi
atestă dimensiunea intelectuală a unora dintre preoții greco‐
catolici români din Transilvania, aflați în raporturi apropiate cu
personalități marcante ale culturii române ardelene. Materialul
este reluat în numărul următor al revistei întrucât, aşa cum
semnalaseră editorii, acesta apăruse trunchiat, fără o serie de
anexe documentare extrem de importante şi de sugestive501.
În aceleaşi numere ale Conviețuirii semnează şi Gheorghe
Petruşan două materiale consacrate unor personalități sau
momente importante din istoria românilor din Transilvania. În
Ibidem, p. 61
Idem, Corespondența preotului Ioan Cristian din Leta Mare cu Timotei
Cipariu, în Idem, an 3, nr. 2‐3, Seghedin, 1999, p. 32‐36
501 Idem, Corespondența preotului Ioan Cristian din Leta Mare cu Timotei
Cipariu, în Idem, an 3, nr. 4, 1999, an 4, nr. 1, Seghedin, 2000, p. 77‐86
499
500
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primul dintre acestea editorul responsabil al publicației
rememorează personalitatea lui Alexandru Roman, de la a cărui
naştere trecuseră o sută de ani502. Sunt investigate principalele
trasee intelectuale ale primului profesor de la Catedra de limba
română din cadrul Universității din Budapesta, marcând şi
rolul jucat de acesta în ridicarea intelectuală a tinerilor români
aflați la studii în capitala Ungariei. În cel de‐al doilea studiu
Gheorghe Petruşan rememorează principalele momente ale
Revoluției de la 1848 în Moldova, Țara Românească şi
Transilvania configurând inclusiv climatul epocii paşoptiste503.
În acelaşi număr al revistei Gheorghe Petruşan mai dezbate,
pornind de la Emil Cioran, destinul spiritual şi politic al
românilor, încercând să fixeze momentul “intrării românilor în
istorie”. Gheorghe Petruşan acceptă momentul intrării în istorie
aşa cum a fost el propus de Emil Cioran, situat undeva în
perioada 1821‐1859504.
O apariție bogată în studii cu conținut istoric este
numărul dublu al Conviețuirii apărut în prima parte a anului
1999505. Volumul se deschide cu studiul lui Florea Olteanu
consacrat istoriei românilor din Giula în secolul al XIX‐lea506.
Cercetarea urmăreşte trecutul acestora în veacul XIX, din mai
multe puncte de vedere507. Asemeni altor autori români din
Ungaria, Florea Olteanu aminteşte despre prima atestare
documentară a localității, undeva prin secolul XIV, pentru ca
ulterior românii să fie remarcați în vremea stăpânirii otomane,
în semnalările cronicarului turc Evlia Celebi508. Totuşi, spune

Gheorghe Petruşan, O sută de ani de la moartea lui Alexandru Roman
(1826‐1897), în Idem, an 1, nr.4, 1997‐an 2, nr. 1, Seghedin, 1998, p. 132‐138
503 Idem, în Idem, an 3, nr. 2‐3, Seghedin, 1999, p. 3‐7
504 Idem, Revoluție şi identitate, în Idem, p. 69‐71
505 Conviețuirea (Egyűtélés), an 2, nr. 4, Seghedin, 1998 – an 3, nr. 1, 1999
506 Florea Olteanu, Românii din Giula în secolul al XIX‐lea, în Idem, p. 3‐11
507 Ibidem, p. 3
508 Ibidem
502
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Florea Olteanu, există date mult mai vechi referitoare la
prezența românilor în zonă. Astfel, o informație documentară
din 1525 vorbeşte despre deținerea domeniului Giulei de către
principele Gheorghe de Brandemburg, acesta având pe
proprietatea sa un număr de 40.000 de iobagi români509.
Referitor la secolul al XIX‐lea, care face subiectul articolului,
Florea Olteanu dezbate aspecte demografice, economice,
religioase şi mai ales culturale, remarcând faptul că viața
spirituală a românilor din Giula în secolul al XIX‐lea s‐a
încadrat în circuitul de valori culturale al Episcopiei Ortodoxe a
Aradului. Un loc aparte este asigurat personalităților de origine
română, unele ocupând chiar dregătorii importante în ierarhia
oraşului.
Un articol realmente interesant şi incitant este propus în
acelaşi număr al revistei de către Mihaela Bucin. Autoarea
discută despre necesitatea unui manual de istorie pentru copiii
românilor din Ungaria, unde să învețe reperele fundamentale
ale devenirii propriei comunități510. Mihaela Bucin exprimă încă
de la început îngrijorarea față de faptul că generațiile tinere nu
mai sunt preocupate de starea minorității din care fac parte, nu
cunosc limba română şi nici nu păstrează contactul cu
fenomenul cultural românesc, ceea ce în viitor se va traduce
prin lipsa schimbului elitar care să asigure existența etnică a
românilor din Ungaria511. Mihaela Bucin vorbeşte şi despre o
anumită ineficacitate a învățământului românesc în această
direcție cauzată de o moştenire nu prea avantajoasă pe care a
lăsat‐o ruperea etnică de la începutul deceniului al III‐lea al
secolului XX precum şi “ultimii cincizeci de ani în care minoritățile
din Ungaria au cîntat şi au dansat pe scena unei orînduiri care nu
permitea critica , asimilarea naturală provocată de apariția societății
civice care e concepută şi susținută pe concepții care nu au la bază şi
Ibidem, p. 6
Mihaela Bucin, Avem nevoie de istorie?, în Idem, p. 80‐82
511 Ibidem, p. 80
509
510
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specificul minorităților, un sistem de învățămînt în care progresul e
condiționat de educarea în spirit maghiar a tinerilor ş.a.m.d.”512.
Una dintre problemele fundamentale ale românilor din
Ungaria sub aspectul lipsei unui manual de istorie este şi
inexistența profesorilor de istorie în limba minorității.
“Învățămîntul minorităților din Ungaria nu permite formarea
instituționalizată a profesorilor de istorie (…), care să fie pregătiți
pentru a preda în limba română, raportîndu‐se la cunoştințele
ştiințifice şi culturale ale poporului român. Pedagogii au o
pregătire profund maghiară dar sînt puşi în situația de a face față
şi de a stopa fenomenul asimilării romîneşti”513, spune Mihaela
Bucin, arătând în acelaşi timp că în România există asemenea
manuale‐caiete în limba maghiară, concepute de pedagogi
maghiari din România, care împletesc ingenios istoria celor
două popoare care trăiesc împreună de sute de ani. Ba mai
mult, spune aceasta, există chiar şi un manual “neoficial”
scris pentru elevii maghiari din Transilvania, care este
întrebuințat de învățători şi profesori, aflat bineînțeles în
afara programei şcolare. Manualul a fost conceput la
Bichişciaba, de către Köteles Lajos în 1996514.
Mihaela Bucin mai semnalează o deosebire esențială între
realitățile educative din Ungaria şi România, care în opinia ei
contribuie la actuala stare de lucruri din cadrul comunității
româneşti, anume faptul că dacă în România maghiarii din
Transilvania sunt îndemnați de conducătorii lor politici “să fie
mîndri de etnia din care fac parte şi să propage această mîndrie cu
toate forțele, pe toate căile”515, în Ungaria elita politică minoritară
are cu totul alte preocupări. Dezvoltarea unei mîndrii naționale
în cadrul comunității nu este pe ordinea de zi a acestei elite, ba
mai mult aceasta are chiar fobii față de unele aspecte distinctive
Ibidem
Ibidem, p. 81
514 Ibidem, p. 82
515 Ibidem, p. 81
512
513
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ale românilor precum “menționarea dacilor şi romanilor ca
elemente ale constituirii poporului şi a limbii romîne”516.
Concluzia Mihaelei Bucin este cât se poate de tranşant
exprimată. În opinia ei conştiința națională nu poate fi formată
numai cu predarea limbii şi gramaticii române. “Negreşit avem
nevoie de istorie! Dar fără un aport intelectual sporit din partea
pedagogilor şi a celorlalți intelectuali români din Ungaria,
învățământul în limba română va rămâne pe mai departe la nivelul
actual, adică formând tineri cu o educație superficială şi cel mult
neutră în ceea ce priveşte apartenența lor etnică”517.
În acelaşi număr al revistei, Maria Berényi este prezentă
cu un material consacrat activității lui Sextil Puşcariu de
colaborator la revista budapestană Luceafărul518. Articolul
consemnează câteva aspecte mai puțin cunoscute din perioada
începutului de secol XX în care Sextil Puşcariu se afla printre cei
care semnau constant în paginile Luceafărului.
În primul număr din 2000, publicația consemnează
articolul lui Gheorghe Petruşan dedicat împlinirii a 80 de ani de
la semnarea Tratatului de la Trianon519. Articolul merită puțină
atenție măcar prin prisma concluziilor formulate de autor. Cu
puține excepții, până în partea finală a acestuia Gheorghe
Petruşan descrie momentul Trianon fără a face referiri critice
explicite. Între acestea se numără aserțiunea conform căreia
“prin tratatul semnat, la 4 iunie 1920, în elegantul palat numit
Trianon de lîngă Versailles, puterile Antantei au adus decizii grave,
neconfirmate numai parțial de istorie… . Pe lîngă factorul uman, în
cazul Ungariei, este vorba despre pierdere materială considerabilă,
pentru România şi celelalte țări vecine, dimpotrivă, cîştig enorm (cum
Ibidem
Ibidem, p. 82
518 Maria Berényi, Sextil Puşcariu – colaborator la revista budapestană
“Luceafărul”, în Idem, an 2, nr. 4, 1998 – an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 22‐25
519 Gheorghe Petruşan, Opt decenii de la semnarea Tratatului de la Trianon, în
Idem, an 3, nr. 4, 1999, an 4, nr. 1, Seghedin, 2000, p. 3‐6
516
517
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l‐au gospodărit, cum au ştiut să profite de aceste bogății, este altă
problemă)520”. Curios este punctul de vedere al lui Gheorghe
Petruşan referitor la acest moment istoric. Deciziile grave,
sugerate de altfel explicit, sunt luate împotriva Ungariei nu a
țărilor vecine, implicit România. Cel puțin formularea nu este
dintre cele mai fericite, întrucât, aşa cum se prezintă, ne poate
face să deducem că autorul îşi însuşeşte punctul de vedere al
istoriografiei maghiare referitoare la Trianon. Pe de altă parte,
Gheorghe Petruşan descrie mai jos şi partea din Tratatul de la
Trianon neconfirmată de istorie, descompunerea după 1989 a
Cehoslovaciei, URSS şi Iugoslaviei, ceea ce ne face să sperăm că,
totuşi, autorul consideră legitim Trianonul, măcar în ceea ce
priveşte România.
Caracterul confuz al punctelor sale de vedere asupra
Trianonului sunt exprimate mai ales în partea concluzivă, unde
consideră precare încă din start principiile care au stat la baza
Tratatului de la Trianon “cu atît mai mult cu cît nu a putut
soluționa problema cheie a popoarelor care s‐au avîntat în marele
război mondial: formarea unor state a căror granițe politice‐
administrative să coincidă cu granițele etnice”521. Credem, că, cel
puțin în cazul României afirmația nu se susține, aceasta numai
în cazul în care nu s‐a gândit la faptul că în afara granițelor
României mai rămăseseră români, precum cei din Ungaria,
adică Trianonul ar fi trebuit să trasese granița româno‐maghiară
pe Tisa eventual. Ideea că Trianonul este o operațiune nefericită
e susținută de Gheorghe Petruşan cu argumentele istoriei,
spune acesta, adică faptul că imediat după încheierea actului
“apare numaidecît lupta împotriva deciziilor şi pentru revizuirea
acestora. Aceste tendințe sînt concretizate prin Pactul Molotov‐
Ribbentrop (1939), prin dictatele de la Viena (1938, 1940), în urma
cărora România avea să piardă Basarabia, nordul Bucovinei şi nordul

520
521

Ibidem, p. 3‐4
Ibidem, p. 6
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Transilvaniei. După al doilea război mondial, prin pacea de la Paris
(1947), granițele stabilite la Trianon au fost restabilite, dar prăbuşirea
regimului comunist a adus după sine şi năruirea statelor care au fost
refăcute după modelul de la Trianon (vezi descompunerea
Cehoslovaciei, Rusiei, Iugoslaviei, subliniind şi de această dată
caracterul lipsit de trăinicie al reglementării postbelice). O dată cu
prăbuşirea acestor state, care nu au reuşit să‐şi justifice viabilitatea, a
fost spulberat şi frumosul principiu al preşedintelui american Wilson
cu privire la dreptul la autodeterminare al popoarelor, precum şi
idealul de a aduna în cadrul aceluiaşi stat toți membrii aceleiaşi etnii,
confirmând gînditorii care preconizau, în loc de state naționale,
formațiuni statale federative. Cei care au lansat idea unei Europe
unite, axate pe principii federative, vin să corecteze – mutatis
mutandis – ceea ce s‐a ratat la Versailles şi Paris?”522.
Autorul nu ne spune cine sunt cei care doresc revizuire.
Acestea sunt evident statele revizioniste: Germania, Italia,
Ungaria, adică dictaturile europene interbelice. Autorul nu ne
spune nici de ce România nu s‐a descompus după 1989 asemeni
statelor menționate, Cehoslovacia, Iugoslavia, (sau o fi excepția
care confirmă regula?), nu ne spune în ce mod România nu a
reuşit să‐şi justifice viabilitatea, nici care sunt gânditorii care au
preconizat formațiuni statale federative (eventual cei
maghiari?) şi, mai ales, de ce după descompunerea
Cehoslovaciei şi Iugoslaviei noile state nu au sugerat
Budapestei constituirea unui stat federativ din moment ce
slovacii, croații, slovenii, sîrbii ş.a.m.d., înțelegem că abia
aşteptau să constituie un stat federativ cu capitala la Budapesta
după injustiția făcută lor în 1918. Gheorghe Petruşan exprimă în
această concluzie o serie de afirmații pe care un istoric cu greu
le poate pune alături lângă alta. Legătura dintre Trianon şi
Uniunea Europeană este total greşită, ea exprimând două
momente istorice total distincte care nu au nimic în comun.

522

Ibidem
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Momentul 1918‐1920 a fost încununarea unor evoluții de mai
bine de un secol ale popoarelor din Europa centrală spre ideea
de stat național. Pentru ele, atunci, în momentul 1918, nu se
putea desfăşura altfel, după cum integrarea în Uniunea
Europeană a acestor spații nu are nimic de‐a face cu Trianonul
şi corespund cu totul altor realități istorice, efemere desigur şi
acestea precum orice în construcție istorică. Îndemnul lui Carol
către popoarele lui credincioase din octombrie 1918 este extrem de
tardiv şi nu mai avea nici un suport tocmai datorită politicii
maghiare de asimilare a minorităților naționale. Practic, nu
Trianonul a luat decizia constituirii statelor naționale ci înseşi
popoarele au luat această decizie doi ani mai devreme.
Trianonul a consfințit doar aceste decizii. Viziunea lui
Gheorghe Petruşan prin care Trianonul este corectat de
Uniunea Europeană este greşită deoarece sunt două momente
care corespund unor etape istorice total diferite. Ideea, frumos
construită de Gheorghe Petruşan, a unei Uniuni Europene care
închide un arc de cerc deschis greşit la 1920, descrie o realitate
aflată în afara istoriei.
Ceva mai târziu, în Conviețuirea din 2002, acelaşi
Gheorghe Petruşan se arăta extrem de “satisfăcut” de faptul că
este tot mai sesizabil faptul că minoritatea etnică română s‐a
“integrat în mod exemplar în societatea maghiară”523. În acelaşi
timp, însă, el medita asupra destinului național al românilor
din Ungaria văzând în această exemplară integrare pericolul
real al dispariției în timp a comunității, întrucât tot mai mulți
români din Ungaria Trianonică “cugetă ungureşte sau nemțeşte şi
simte româneşte”524. Acesta nu este tocmai un aspect negativ
pentru comunitatea românească, conviețuirea îndelungată cu
maghiarii făcând posibil un viitor mare tocmai alături de
aceasta. Este şi testamentul lăsat de Emanuil Gojdu, este de
Gheorghe Petruşan, Emanuil Gojdu – adept al multiculturalității, în Idem,
an, 6, nr. 1‐2, Seghedin, 2002, p. 43‐46
524 Ibidem, p. 44
523
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părere Gheorghe Petruşan, care a îndemnat pe români şi
maghiari la conviețuire națională525.
Merită semnalat în acelaşi număr din 2000 al publicației
materialul istoric semnat de Gheorghe Santău care prezintă o
serie de Date vechi istorice din istoria românilor526. Lucrarea nu
este una neapărat originală ci prezintă mai degrabă informații
istorice despre istoria antică a spațiului carpato‐danubiano‐
pontic, cu detalii legate de daci şi romani, despre care, aşa cum
spunea şi Mihaela Bucin, românii din Ungaria cunosc destul de
puține lucruri.
Numărul 2‐4 din 2000 al publicației Conviețuirea are
inserat între paginile sale un singur singur articol de istorie
aparținător unui membru al comunității româneşti din Ungaria.
Este vorba despre cel semnat de Nyulas Tünde Mária, care a
scris câteva pagini despre Politica națională a lui Andrei Şaguna în
Revoluția din 1848‐1849 din Transilvania527. Autoarea a analizat
personalitatea episcopului ortodox ardelean de origine
macedoromână formulând o serie de puncte de vedere legate
de aspectele controversate ale activității acestuia. Nu a ezitat
însă să sublinieze rolul important avut de acesta în cadrul
luptelor naționale ale românilor transilvăneni la mijlocul
secolului al XIX‐lea.
Într‐un alt număr al publicației, 1‐2 din 2001, Gheorghe
Petruşan face un scurt excurs în istoria românilor din Ungaria
în secolele XIX‐XX528. Practic, în cele câteva pagini autorul
schițează mai mult principalele repere ale existenței comunității

Ibidem, p. 46
Gheorghe Santău, Date vechi istorice din istoria românilor, în Idem, an 3,
nr. 4, 1999, an 4, nr. 1, Seghedin, 2000, p. 39‐44
527 Nyulas Tünde Mária, Politica națională a lui Andrei Şaguna în Revoluția
din 1848‐1849 din Transilvania, în Idem, 1999,an 4, nr. 2‐4, Seghedin, 2000,
p. 99‐111
528 Gheorghe Petruşan, Magyarországi románok a XIX‐XX században, în
Idem, an 5, nr. 1‐4, Seghedin, 2001, p. 95‐101
525
526
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pe teritoriul de astăzi al Ungariei invocând popularea
localităților cu etnici români, lupta de emancipare națională,
presa în limba română, momentul paşoptist şi, în final,
momentul primului război mondial şi prezența armatei române
în Budapesta.
Momentul paşoptist a fost analizat de Gheorghe Petruşan
şi cu altă ocazie, când a discutat relația dintre Kossuth şi
Bălcescu, şi eforturile lor în direcția armonizării celor două
revoluții în folosul propriu529. Întreg studiul insistă asupra
capacității deosebite de dialog a celor doi şi a compromisului de
care au fost capabili pentru victoria revoluțiilor română şi
maghiară530.
Preocupările lui Gheorghe Petruşan legate de revoluția
de la 1848 continuă cu analiza politicii guvernului revoluționar
maghiar față de minorități531. Ideea fundamentală exprimată de
acesta converge spre concluzia că guvernul maghiar de la 1848‐
1849 nu a avut o politică bine definită față de naționalitățile
existente în arealul controlat de Budapesta. Nici nu ar fi putut
să aibă, spunea Gheorghe Petruşan, întrucât naționalitățile erau
considerate ca făcând parte din națiunea maghiară. “Elitele
politice paşoptiste maghiare nu şi‐au putut închipui că ceea ce este
favorabil ungurilor, nu e valabil totdeauna şi în cazul naționalităților
conlocuitoare”532, susține autorul. Această atitudine, cristalizată
în perioada reformelor, pusă în practică în perioada 1848‐1849
şi legiferată în 1868, a avut o mare influență asupra destinului
minorităților din Austro‐Ungaria, a căror dorință de autonomie
sau de transformare a structurii dualiste în confederație au fost
oprite în faşă de Budapesta. “Urmările acestei politici sunt
Idem, Kossuth és Bălcescu, în Idem, an 6, nr. 3‐4, 2002, an 7, nr. 1‐2,
Seghedin, 2003, p. 74‐82
530 Ibidem, p. 81
531 Idem, Politica față de minorități a guvernului revoluționar ungar de la 1848,
în Idem, an 9, nr. 1‐4, 2005, p. 43‐47
532 Ibidem, p. 47
529
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suportate până azi de unguri, care, însă, nu se recunosc nici în
prezent ca responsabili pentru situația creată”533, spune acelaşi
Gheorghe Petruşan.
Articolul este important, cu atât mai mult cu cât vine de
la unul dintre liderii comunității româneşti din Ungaria, şi prin
modul în care acesta percepe astăzi ideea statului național în
centrul şi răsăritul Europei. În opinia sa, lupta dusă de națiunile
din această parte a Europei pentru constituirea statelor
naționale “a costat, în primul rând, nenumărat de multe vieți, iar
rezultatul real este nemulțumitor, din moment ce aceste forme politice
nu au reuşit să aducă rezolvarea a înseşi problemei care le‐a generat:
problema națiunilor şi naționalităților. Acel stat european care a
considerat că şi‐a rezolvat problema națională, în cele mai multe
cazuri a călcat în picioare, iar în cazurile mai fericite a neglijat total
valorile naționale ale altor grupuri etnice din statul respectiv”534. În
esență, Gheorghe Petruşan nu este adeptul actualelor forme de
state naționale, în această situație s‐ar afla şi România potrivit
propriilor percepții, salvarea minorităților venind în opinia sa
de la integrarea europeană care ar putea tempera problemele
dintre majoritate şi minoritate şi ar conduce la regăsirea
culturală, spirituală şi sentimentală a națiunilor despărțite de
„granițe politice, arbitrar trasate”535. Susținând acest punct de
vedere el polemizează cu istorici şi istorici literari din România,
în cazul de față cu istoricul literar bucureştean Mihai Zamfir,
care publicase un articol în România literară unde susținea
viabilitatea statelor naționale într‐o Europă unită536. Textul lui
Mihai Zamfir, redat în debutul articolului lui Gheorghe
Petruşan, text care i‐a provocat ample nemulțumiri, de la care a
pornit de altfel articolul acestuia, este legat, între altele, şi de
afirmația potrivit căreia „armonioasa, bogata şi inconturnabila țară
Ibidem
Ibidem, p. 43
535 Ibidem
536 Mihai Zamfir, Pannonica, în România literară, nr. 16, 2005, p. 9
533
534
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a Transilvaniei va rămâne veşnic măr al discordiei: românii nu vor
renunța niciodată la teritoriul ce reprezintă leagănul naționalității lor
şi unde sunt larg majoritari, iar ungurii nu vor uita niciodată
legendara provincie pe care au stăpânit‐o timp de aproape o mie de ani
şi pe care o vor considera mereu drept smulsă din corpul patriei”537.
Studiul polemic al lui Gheorghe Petruşan, care nu este de acord
cu punctul de vedere al lui Mihai Zamfir referitor la actualitatea
statelor naționale în această parte a Europei, coroborat cu
opțiunea sa pentru ideea că proiectul statului național este unul
eşuat, conduce către o concluzie nu tocmai fericită a acestuia
referitoare inclusiv la statul național român, chiar dacă o spune
doar implicit în momentul aducerii în discuție a Transilvaniei.
Nu este „recomandabil să gândim în continuare în spiritul statului
național cum o face Mihai Zamfir, dar şi mulți alții (...), în fond, ne
naştem în primul rând oameni, şi numai mai târziu ne împodobim cu
stigmatul național”538, concluzionează Gheorghe Petruşan, ca şi
cum sentimentul național ar fi un stigmat pentru cel care‐l
promovează. Puncte de vedere similare au mai fost expuse de
autor şi cu alte ocazii539.
În fine, acelaşi Gheorghe Petruşan, revine şi în numărul
din 2008 al publicației asupra momentului revoluției de la 1848.
De data aceasta el discută personalitatea lui Andrei Şaguna
privită prin perspectiva omului politic Andrei Şaguna540.
Ajunsă în 2006 la un deceniu de la apariție, revista
Conviețuirea ne propune un interesant material consacrat
aniversării a 50 de ani de la revoluția maghiară. Alexandru
Ardelean dezbate modul în care evenimentele din Ungaria au
Ibidem
Gheorghe Petruşan, Politica față de minorități a guvernului revoluționar
ungar de la 1848, în Conviețuirea (Egyűtélés), an 9, nr. 1‐4, 2005, p. 47
539 Gheorghe Petruşan, Emanuil Gojdu – adept al multiculturalității, în Idem,
an, 6, nr. 1‐2, Seghedin, 2002, p. 43‐46
540 Idem, Andrei Şaguna, politicianul, în Idem, an 12, nr. 1‐4, Seghedin,
2008, p. 3‐9
537
538
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fost percepute în România anului 1956541. În prima parte a
studiului sunt iterate o serie de amintiri personale ale autorului
legate de acel moment, evenimentele surprinzându‐l în
România ca ataşat cultural la Ambasada Ungariei la Bucureşti.
Alexandru Ardelean insistă cu precădere pe temerile existente
în România vremii potrivit cărora revolta anticomunistă
maghiară s‐ar putea extinde şi în România. Interesante sunt şi
informațiile oferite de Alexandru Ardelean în direcția
intervențiilor lui Gheorghiu Dej pe lângă sovietici şi noul lider
maghiar János Kádár prin care dorea sondarea opiniilor
acestora față de Transilvania.
Numărul 11 al publicației Conviețuirea este dedicat în
prima sa parte personalității lui Alexandru Hoțopan, un
etnolog şi un culegător de folclor de excepție pe care l‐a avut
comunitatea românească din Ungaria în ultimele decenii, trecut
în neființă. Gheorghe Petruşan evocă personalitatea acestuia
într‐un emoționant articol542, un demers similar fiind făcut de
Edda Illyés543 şi Mihaela Bucin544.
Acelaşi număr al publicației conține între coperțile sale
un articol racordabil istoriei orale. Este vorba despre un
interviu realizat de Rita Pătcaş, redactor la Foaia românească,
cu pastorul baptist Dumitru Rus, aflat vreme de 60 de ani în
slujba practicanților acestei religii din cadrul minorității
române din Ungaria545. Născut la Cenadul Unguresc,
Dumitru Rus a fost pastor în trei comunități româneşti
Alexandru Ardelean, Cu ocazia celei de‐a 50‐a aniversări. Revoluția
maghiară din 1956 şi România, în Idem, an 10, nr. 1‐4, Seghedin, 2006, p. 55‐
58
542 Idem, La mormîntul lui Alexandru Hoțopan, în Idem, an 11, nr. 1‐4,
Seghedin, 2007, p. 3‐5
543 Edda Illyés, Calm de suflet, lucid de spirit. În loc de memento Alexandru
Hoțopan, în Idem, p. 5‐8
544 Mihaela Bucin, Încercarea unică a lui Alexandru Hoțopan, în Idem, p. 9‐13
545 Rita Pătcaş, 60 de ani în slujba baptiştilor români din Ungaria. De vorbă cu
pastorul Dumitru Rus, în Idem, p. 87‐92
541
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baptiste, Cenadul Unguresc, Chitighaz şi, cel mai mult, timp
de 40 de ani, la Micherechi.
Conviețuirea, revista românilor din Seghedin, aşa cum se
intitulează ea încă de pe copertă, continuă să fie, alături de
Simpozion, cea mai reprezentativă publicație ştiințifică a
românilor din Ungaria.
Revista Europa, care apare în cadrul catedrei de Filologie
Românã a Universitãții ELTE din Budapesta, are un profil
aparte decât celelalte despre care am vorbit până aici. Volumele
apărute până în prezent nu consemnează nici o contribuție
aparținând elitei româneşti din Ungaria. Regăsim însă aici
nume precum cele ale lui Domokos Sámuel şi Miskolczy
Ambrus, originari din Transilvania, cunoscători ai limbii
române, dar fără preocupări legate de istoria românilor din
Ungaria. De altfel, editorii publicației nici nu şi‐au propus aşa
ceva. Încă din editorialul primului număr, Miskolczy Ambrus
anunța că aceasta este o tribună a deschiderii accesibilă oricui546.
Publicația este văzută ca o revistă care să ajute la integrarea
spațiului central european în circuitul de idei occidental. „Avem
credința că această lume policromă sau aceste lumi policrome nu în
antagonism reciproc trebuie să i se conexeze Europei. (...) Titlul
anuarului nostru este un protest împotriva barbarismului înclinat a
se împăuna cu superioritatea sa culturală sau rasială”547, spunea
Miskolczy Ambrus.
Singura personalitate provenită dintre românii din
Ungaria implicată în editarea revistei Europa este Tiberiu
Herdean, scris ca Hergyán Tibor, acesta apărând între redactorii
publicației.
Nu vom insista asupra conținutului revistei deoarece
nu se încadrează în tematica volumului. Amintim doar,
întrucât este o publicație a unei instituții unde teoretic se

546
547

Miskolczy Ambrus, Ad lectorem, în Europa, 1, Budapesta, 1993, p. 11
Ibidem
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pregăteşte o parte a viitoarei elite româneşti din Ungaria,
conținutul celor câtorva volume apărute până în prezent,
semnalând cu surprindere faptul că nici un material dintre
cele publicate nu este opera vreunui român din Ungaria. Nici
măcar Tiberiu Herdean nu a semnat nici un articol, deşi
apare printre editorii volumului. Primul număr din Europa
este dedicat în totalitate lui Mihai Eminescu, în el publicând
autori din întreg spațiul central european, inclusiv din
România.
Cel de‐al doilea este pus sub semnul „istoriei relațiilor şi
religiei”548, printre autori remarcând nume din acelaşi spațiu
geografic. Cel de‐al treilea volum apărut din Europa nu are o
temă bine precizată, el având un caracter complex cu subiecte
venite din mai multe domenii, de la istoria politică la cea a
culturii. Ceea ce mai trebuie semnalat referitor la acesta este
faptul că, după ce pornise la drum ca o revistă bilingvă,
numărul în discuție apare exclusiv în limba maghiară.
Din perspectiva ideii urmărite în acest volum revista
Europa nu oferă argumente pentru a dezbate pe marginea
numerelor apărute deja. Credem, totuşi, că, fie şi pentru
faptul că instituția pregăteşte tineri români din Ungaria, între
coperțile sale ar putea cuprinde şi studii şi articole ale unor
cercetători români din Ungaria. Poate o mai bună conlucrare
între cadrele didactice de la catedră şi unii cercetători români
din Ungaria ar da rezultate din acest punct de vedere.
Dintre toate revistele comunității româneşti din
Ungaria Simpozion se prezintă cel mai bine sub aspectul
prezenței cercetărilor istorice. Număr de număr un
important tronson de studii sunt de natură istorică. Cu
puține excepții, în general trendul a fost ascendent de la un
an la altul.

548 Idem, Ad lectorem! Istoria relațiilor şi a religiei, în Europa, 2 A, Budapesta,
1995, p. 8‐12
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Urmărind graficul de mai sus, se constată că dacă în
primii ani de apariție a publicației Simpozion istoria a fost mai
puțin prezentă, de la mijlocul anilor ’90 cercetările istorice sunt
din ce în ce mai prezente. Aspectului cantitativ i se adaugă, aşa
cum am mai precizat, cel calitativ.
În analiza materialelor am adăugat şi contribuțiile unor
istorici din România care au publicat aici, acestea fiind din ce în
ce mai numeroase odată cu trecerea timpului. Printre
cercetătorii din România cei mai prezenți în Simpozion se
numără: Ioan Aurel Pop, Cornel Sigmirean, Toader Nicoară,
Vasile Dobrescu, Grigore Ploeşteanu, Eugen Glück, Aurel
Chiriac, Rodica Elena Colta, Constantin Mălinaş.
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IV.

Volume individuale ale cercetătorilor români
din Ungaria

În afara spațiului revuistic, cercetătorii români din
Ungaria au mai publicat şi o serie de volume de sine stătătoare
în funcție de preocupările fiecăruia. Înainte de 1989 asemenea
realizări vedeau foarte greu sau deloc lumina tiparului.
Vremurile erau total vitrege şi, practic, acest lucru a fost
imposibil. Chiar şi articole de istorie scrise profesionist au putut
vedea lumina tiparului, aşa cum am văzut mai sus, abia la
sfârşitul anilor ’70 odată cu apariția unor publicații, inițial doar
în sfera etnografiei, unde timid şi‐a făcut loc şi câte un articol de
istorie. Nu mai insistăm asupra acestor aspecte deoarece au fost
discutate pe larg în capitolul dedicat revuisticii românilor din
Ungaria. În afara acestor realități, cu totul izolat, mai apăreau
scurte inserții pe teme istorice în singurul ziar românesc din
Ungaria de dinainte de 1989, care a purtat de‐a lungul timpului
mai multe denumiri: Libertatea noastră (1951‐1956), Foaia noastră
(1957‐1991), Noi. Românii din Ungaria (1991‐1997) şi Foaia
românească (1998‐2010).
Excepțiile sunt extrem de rare şi sunt răsfirate pe mai
bine de un secol. La sfârşitul secolului al XIX‐lea apărea
monografia Chitighazului intitulată Monographia comunii
Chitighaz549, semnată de preotul local Iosif Ioan Ardelean,
lucrare reeditată la Bichişciaba în 1986, sub egida Bibliotecii
Județene şi atenta îngrijire a Elenei Csobai, muzeograf la

549

Iosif Ioan Ardelean, Monografia comunii Chitighaz, Arad, 1893
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Muzeul “Munkácsy Mihály” din Bichişciaba. Reeditarea nu a
fost posibilă însă decât în formulă bilingvă550.
Existau şi lucrări scrise de autori dar care nu au văzut
lumina tiparului decât după 1989 sau, unele dintre acestea,
niciodată. În această din urmă categorie se înscrie manuscrisul
preotului Dumitru Sabău (1903‐1977), preot şi consilier
administrativ în cadrul Vicariatului Ortodox Român din
Ungaria între 1946–1977, autorul unui studiu consacrat lui
Moise Nicoară551. Aceeaşi soartă a avut‐o şi Monografia Comunii
Micherechi scrisă de Teodor Pătcaş la sfârşitul anilor ’30, cu
puțin înainte de trecerea sa în neființă. Exemplarul
dactilografiat cuprinde 82 de pagini şi a fost descoperit de
profesorul Mihai Cozma. Din păcate, originalul lucrării a
dispărut înainte ca acesta să termine copierea sa în totalitate,
lipsindu‐i aproximativ 10 pagini552.
O situație fericită s‐a întâmplat în cazul lucrării lui
Teodor Misaroş intitulată Din istoria comunităților bisericeşti
ortodoxe române din Ungaria553, prezentată inițial ca lucrare de
doctorat în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din
Bucureşti. Deşi teza a fost susținută în anul 1973, publicarea ei
în Ungaria nu a fost posibilă până în 1990, într‐o primă ediție554,
urmată de o a doua în 2002, întrucât prima se epuizase, fiind
foarte solicitată printre românii din Ungaria555.
Mai apăruseră izolat volume care cuprindeau referiri la
românii din Ungaria dar care valorificau numai aspecte legate

Ardelean Iosif Ioan, Kétegyháza monográfiája, Biblioteca Bekesiensis 27,
Békéscsaba, 1986
551 Dumitru Sabău, Moise Nicoară, mss., Giula, 1971
552 Mihaela Bucin, Tradiții locale în monografia lui Teodor Pătcaş, în Simpozion,
X, Giula, 2001, p. 129
553 Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
R.P.Ungară, Budapesta, 1990, ediția I; Giula, 2002 , ediția a II‐a
554 Eva Iova, Nota editorului, în Ibidem, p. 7, Giula, 2002
555 Ibidem
550
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de etnografia, folclorul şi literatura acestora, nicidecum unele
care ar putea fi circumscrise cercetărilor de istorie. Pomenim
aici cărțile semnate de Lucia Borza intitulată Jerebetu (Din
folclorul chitighăzean), apărută în 1988556, Mihai Cozma, Istoria
literaturii române I557, Alexandru Hoțopan, Méhkeréki szólások és
közmondások – Proverbe şi zicători din Micherechi558; Poveştile lui
Mihai Purdi559, Pe drum comun – Közös úton560, FLORIAN –
Poveştile lui Teodor Şimonca – Simonka Tivadar népmeséi561,
Împăratu Roşu şi Împăratu Alb – Poveştile lui Teodor Şimonca –562,
Világ Szépe és Világ Gyönyörűje, Magyarországi román népmesék,
Purdi Mihály meséi563, A magyarországi románok folklórjáról564;
Alexandru Hoțopan, Gheorghe Martin, Ioan Rusza, Floricele –
Strigături din Micherechi –565; Eva Kozma, Cîntece populare

556 Lucia Borza, Jerebetu (Din folclorul chitighăzean), Tankönyvkiadó,
Budapesta, 1988
557 Mihai Cozma, Istoria literaturii române I, 1964, Tankönyvkiadó,
Budapesta
558 Alexandru Hoțopan, Méhkeréki szólások és közmondások – Proverbe şi
zicători din Micherechi, Békés megyei Tanács V.B. Művelődési Osztálya,
Gyula, 1974
559 Idem, Poveştile lui Mihai Purdi, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977
560 Idem, Pe drum comun – Közös úton, Uniunea Democratică a
Românilor din Ungaria, Magyarországi Románok Demokratikus
Szövetsége, Gyula, 1979
561 Idem, FLORIAN – Poveştile lui Teodor Şimonca – Simonka Tivadar
népmeséi, Békés megyei Tanács V.B. Művelődési Osztálya,
Békéscsaba, 1981
562 Idem, Împăratu Roşu şi Împăratu Alb – Poveştile lui Teodor Şimonca,
Tankönyvkiadó, Budapest, 1982
563 Idem, Világ Szépe és Világ Gyönyörűje, Magyarországi román népmesék,
Purdi Mihály meséi, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1982
564 Idem, A magyarországi románok folklórjáról, TIT Könyvkiadó,
Budapest, 1986
565Alexandru Hoțopan, Gheorghe Martin, Ioan Rusza, Floricele – Strigături
din Micherechi – , Békés megyei Tanács V.B. Művelődési Osztálya,
Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége, Gyula, 1975
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româneşti din Ungaria566; Emilia Martin, Sărbători calendaristice la
românii din județul Bichiş567; Gheorghe Petruşan, A román
irodalom története II568, A román irodalom története III. (1918–1944),
Költészet és dráma569, Antologie de literatură română I. (De la
începuturi pînă la 1867)570, Antologie de literatură română I. (De la
începuturi pînă la 1867571, Antologie de literatură română II. (1867–
1900)572, Antologie de literatură română III. (1880–1918)573.
Dacă lucrările de istoriografie referitoare la românii din
Ungaria erau o rara avis înainte de 1990, cercetările etnografice
erau ceva mai frecvente, fiind prezente începând cu mijlocul
anilor ’70. Acestea veneau să suplinească oarecum dorința elitei
româneşti din Ungaria de a‐şi cunoaşte trecutul şi a vedea
propriile trasaturi distinctive. Emilia Martin, cea care alături de
Elena Munteanu Csobai şi Alexandru Hoțopan a contribuit
esențial la dezvoltarea acestei direcții de cercetare, susținea că
posibilitatea studierii tradițiilor minoritare româneşti a jucat un
rol important înainte de 1989 fiindcă, pe lângă limba maternă,
acest domeniu a fost elementul distinctiv şi semnificativ al

Eva Kozma, Cîntece populare româneşti din Ungaria, Publicație a Uniunii
Democratice a Românilor din Ungaria, Tankönyvkiadó, Budapesta, 1987
567 Emilia Martin, Sărbători calendaristice la românii din județul Bichiş,
Tankönyvkiadó, Budapesta, 1987
568 Gheorghe Petruşan, A román irodalom története II, [társszerző],
Tankönyvkiadó, Budapest, 1966
569 Idem, A román irodalom története III. (1918–1944), Költészet és dráma,
Tankönyvkiadó, Budapest, 1971
570 Idem, Antologie de literatură română I. (De la începuturi pînă la 1867)
[társszerző], Tankönyvkiadó, Budapesta, 1982
571 Idem, Antologie de literatură română I. (De la începuturi pînă la 1867);
egységes jegyzet), [szerkesztő és társszerző], Tankönyvkiadó,
Budapesta, 1983
572 Idem, Antologie de literatură română II. (1867–1900) [társszerző],
Tankönyvkiadó, Budapesta, 1985
573 Idem, Antologie de literatură română III. (1880–1918), [társszerző],
Tankönyvkiadó, Budapesta, 1988
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conştiinței de naționalitate574. „Au fost prelucrate, analizate
îndeosebi acele domenii, care prezintă în mod accentuat trăsăturile
etnice, cum sînt de exemplu obiceiurile, credințele, creațiile populare.
Rareori apăreau publicații referitoare de exemplu la cultura materială,
care era determinată în mod firesc de condițiile geografice, sociale şi
economice”575, spunea Emilia Martin. În consecință, înainte de
1989, cercetarea etnografică, folclorică şi literară a fost singurul
vehicul al românilor din Ungaria, şi acesta acceptat destul de
târziu, de a‐şi face cunoscute trăsăturile culturale definitorii în
cadrul statului în care trăiau.
După 1990 lucrurile par să se schimbe în bine pentru
comunitatea românească din Ungaria, lucru valabil şi pentru
celelalte minorități naționale. Fenomenul este cât se poate de
benefic dar perioada fastă pare să se fi încheiat în a doua parte a
anilor 2000 când au apărut probleme tot mai serioase, legate
inclusiv de finanțarea publicațiilor şi instituțiilor de cercetare
româneşti din Ungaria. Începând chiar cu anul 1990 au apărut o
serie de volume, rezultate ale unor cercetări evident de durată,
ceea ce demonstrează existența unei „literaturi istorice de sertar”
în rândurile unei elite intelectuale româneşti tot mai viguroase,
volume care înainte de 1989 nu au putut vedea lumina tiparului.
Născut în Chitighaz la sfîrşitul anului 1849, Iosif Ioan
Ardelean a efectuat şcoala primară în localitatea natală,
gimnaziul inferior la Arad, iar cel superior la Szarvas. Studiile
superioare le‐a urmat la Academia de Drept din Oradea de
unde a trecut în foarte scurt timp la Teologia arădeană. În 1874
şi‐as încheiat studiile teologice după care a fost ales de propriii
consăteni preot în Chitighaz, fiind hirotonit, în anul 1875, de
mitropolitul Miron Romanul576.
Emilia Martin, Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, Giula,
2003, p. 10
575 Ibidem
576 Elena Csobai, Personalități marcante. Iosif Ioan Ardelean (1849‐1920), în
Chitighaz, Pagini istorico‐culturale, Budapesta, 1993, p. 27
574
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Iosif Ioan Ardelean a fost, pe lângă preot, un intelectual
interesat de istoria şi etnografia poporului său, ducând la
îndeplinire îndemnul lui Şaguna care încuraja preoții şi dascălii
la culegerea folclorului. După mai multe contribuții literare,
Despre susținerea sănătății trupeşti şi sufleteşti a copiilor şcolari
(1875), Cuvântări bisericeşti şi funebralii (vol. I. 1878, vol. II 1888),
Ceremoniile şi datinile evreilor (1890), în 1893 îi apare şi
Monographia comunii Chitighaz. Scrisă într‐un limbaj arhaic,
lucrarea oferă extrem de multe relații despre românii din
Chitighaz şi în general despre cei din Ungaria constituindu‐se
într‐un important izvor din acest punct de vedere.
Monografia lui Iosif Ioan Ardelean începe cu un capitol,
Trecutul şi prezentul comunii, în care sunt oferite date despre
istoria comunei, atestată documentar încă din secolul al XV‐lea.
Trecând prin evul mediu şi modernitate, autorul accentuează pe
inegalitățile sociale extrem de dure, care, în cazul românilor, se
suprapuneau pe cele naționale. Următoarele capitole
investighează aspecte legate de populația comunei, unde Iosif
Ioan Ardelean oferă date interesante despre naționalitatea şi
religia chitighăzenilor, şi istoria venirii românilor în acele locuri.
Acestea sunt completate cu alte capitole dedicate bisericii şi şcolii
din Chitighaz, unde sunt prezentate date prețioase despre
comunitatea românilor de acolo. În egală măsură, Iosif Ioan
Ardelean s‐a preocupat în volumul său de viața social‐economică
a comunei, accentuând pe partea referitoare la exploatarea
pământului, dar şi pe siguranța publică, starea sanitară şi
dezvoltarea culturală. Cartea nu se încheie fără ca autorul să
dezbată în câteva pagini şi celelalte confesiuni din comună,
inclusiv populația evreiască. Monographia comunii Chitighaz a fost
reeditată, aşa cum am subliniat, un secol mai târziu de către
Elena Csobai, ediție care beneficiază şi de o postfață şi o biografie
a autorului semnate de aceeaşi apreciată cercetătoare.
În anul 1990 au început să apară o serie de lucrări
referitoare la istoria românilor din Ungaria. Printre primele din
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această categorie a fost teza de doctorat a lui Teodor Misaroş,
fostul vicar episcopal al Vicariatului Ortodox Român din
Ungaria, intitulată Din istoria comunităților bisericeşti ortodoxe
române din Ungaria577. Deşi teza a fost susținută în anul 1973 în
cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar Bucureşti,
aceasta nu a putut vedea lumina tiparului decât după căderea
regimului comunist. Cartea debutează cu un scurt istoric al
românilor din Ungaria începând cu atestarea documentară şi cu
regiunile din Ungaria în care se găsesc comunitățile ortodoxe
române. Partea cea mai consistentă a lucrării se dedică
descrierii celor 19 comunități aparținând acestei confesiuni. În
fiecare caz, Teodor Misaroş porneşte de la atestarea comunității,
înființarea bisericii şi activitatea religioasă de‐a lungul timpului.
Un capitol aparte este dedicat vieții religioase din perioada
interbelică, una în care parohiile ortodoxe rămase pe teritoriul
Ungariei au rămas fără nici o organizare bisericească, situație
agravată de faptul că, exceptând 4 dintre preoți, ceilalți au
plecat în România578. Este descris efectul negativ al regimului
Horthy Miklós asupra românilor ortodocşi din Ungaria, mai
ales în ceea ce priveşte încercările de maghiarizare. Înființarea
Bisericii Ortodoxe Maghiare în anul 1941, în care au fost
înglobate şi parohiile româneşti, a reprezentat un pas important
în această direcție, spune Teodor Misaroş579.
Ultima parte a volumului este consacrată înființării
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria din perioada
postbelică, începând cu constituirea Vicariatului Ortodox
Român din Ungaria, urmat de descrierea activității acestuia
până la începutul anilor ’80 ai secolului trecut.
Epuizată fiind rapid prima ediție, Din istoria
comunităților bisericeşti ortodoxe române din Ungaria a beneficiat
Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
R.P.Ungară, ediția I Budapesta, 1990,
578 Ibidem, p. 235
579 Ibidem, p. 244‐249
577
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de o a doua, în anul 2002. Merită semnalat aici Epilogul580
părintelui Aurel Becan, care aduce la zi istoria comunităților
ortodoxe, inclusiv prin marcarea momentului înființării
Episcopiei Ortodoxe a Românilor din Ungaria.
În acelaşi an, 1990, a văzut lumina tiparului şi cartea
Mariei Berényi intitulată Aspecte național‐culturale din istoria
românilor din Ungaria581. Încă dintru început trebuie spus că,
cunoscându‐se destul de puține lucruri despre istoria românilor
din Ungaria, lucrarea ne oferă numeroase date interesante
despre aceştia. Pe de altă parte, apariția acesteia chiar în anul
1990 dovedeşte faptul că autoarea, chiar dacă nu avea
perspectiva apropiată a publicării înainte de 1989, depusese
deja un efort sistematic de cercetare în acest sens.
În partea introductivă Maria Berényi stabileşte locul
mişcării naționale româneşti din Transilvania şi Ungaria, ea
făcând parte din mişcarea general‐europeană, caracteristică
tuturor popoarelor care au luptat în secolul XIX pentru
constituirea unor state naționale independente582. Capitolele
cărții au în atenție o serie de instituții şi personalități ale
românilor din spațiul Crişanei şi Banatului, inclusiv din
Ungaria de astăzi, care şi‐au adus contribuția la emanciparea
națională. Sunt vizate îndeosebi Preparandia de la Arad,
Societatea Petru Maior din Budapesta, Fundația Gojdu,
Fundația Teodor Papp, ASTRA, dar şi personalități precum
Petru Câmpeanu, Emanuil Gojdu, Ioan Popovici‐Desseanu,
Iustin Popfiu, Iosif Vulcan, Alexandru Roman, Aurel Suciu,
George Vasilievici şi David Voniga. Cea mai consistentă parte
este dedicată Fundației Gojdu, foarte puțin cunoscută la
nivelul anului 1990, şi rolului jucat de aceasta în ridicarea
Aurel Becan, Epilog, în Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române
din R.P.Ungară, Budapesta, Giula, 2002 , ediția a II‐a, p. 304‐308
581 Maria Berényi, Aspecte național‐culturale din istoria românilor din Ungaria,
Cărțile “Dunărea”, Tankönyvkiadó, Budapesta, 1990
582 Ibidem, p. 6
580

186

Istoriografia românilor din Ungaria 1920‐2010. Între deziderat şi realitate

nivelului de cultură al tinerilor români din Transilvania şi
Ungaria.
Doi ani mai târziu a apărut la Seghedin lucrarea lui
Gheorghe Petruşan, Iosif Vulcan şi revista Familia583, operă
începută practic pe băncile facultății întrucât a fost autorul unei
lucrări de licență cu aceeaşi tematică. Şef al catedrei de limba şi
literatura română a Institutului Pedagogic “Juhász Gyula” din
Seghedin în momentul publicării, autorul analizează temeinic
activitatea naşului literar al lui Eminescu în cadrul revistei
orădene Familia. Cartea, una cu un conținut extrem de bogat,
aduce în paginile sale numeroase date inedite legate de Iosif
Vulcan. Gheorghe Petruşan are o abordare originală a
problematicii, discutând inclusiv despre relațiile acestuia cu
scriitorii unguri. Cartea contribuie esențial la lărgirea imaginii
asupra locului ocupat de Iosif Vulcan şi revista Familia în
direcția răspândirii culturii în cadrul comunității româneşti din
Transilvania şi Ungaria.
Gheorghe Petruşan revine doi ani mai târziu cu o nouă
lucrare intitulată În căutarea identității noastre584. Cartea nu are o
structură unitară, fiind mai degrabă o culegere de studii care
tratează un spectru de probleme extrem de larg. Firul roşu care
leagă studiile şi articolele din volum este tenta națională a
acestora. Fie că sunt medalioane ale unor personalități culturale
din Ungaria de azi sau de dinainte de 1918, pagini consacrate
învățământului românesc din Ungaria, cu deosebire cele
dedicate înființării şi evoluției catedrei româneşti din capitala
Ungariei, sau, în ultima parte, studii şi articole semnate în anii
mai apropiați în care discută în termeni concreți despre
rosturile naționalității române din Ungaria, volumul lansează
interpretări limpezi şi curajoase asupra prezentului şi viitorului
comunității româneşti din Ungaria de astăzi.

583
584

Gheorghe Petruşan, Iosif Vulcan şi revista Familia, Seghedin, 1992
Idem, În căutarea identității noastre, Giula, 1994
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Constituirea Comunității Cercetătorilor şi Creatorilor
Români din Ungaria şi, ulterior, a Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria, a însemnat un mare pas înainte şi un
imbold important în direcția editării unor volume referitoare la
istoria românilor din Ungaria585. Institutul a editat şi finanțat
mai multe asemenea volume, alături de revistele Simpozion,
Annales, Izvorul şi Lumina.
Printre primele cărți publicate sub egida acestei
structuri ştiințifice româneşti instituționalizate este Chitighaz.
Pagini istorico‐culturale586. Încă din pagina de debut aflăm că ea
este publicația Comunității Cercetătorilor şi Creatorilor Români din
Ungaria, având‐o ca redactor şi editor coordonator pe Maria
Berényi, sufletul acestor inițiative. De asemenea, volumul este
închinat amintirii celui care a fost Iosif Ioan Ardelean, preotul
din Chitighaz care cu exact un secol în urmă publicase prima
monografie a unui sat românesc care se află astăzi în Ungaria.
Cartea este practic opera a cinci autoare, Maria Berényi, Elena
Csobai, Ana Borbély, Emilia Martin şi Eva Kozma Frătean.
Chitighaz. Pagini istorico‐culturale are două părți
distincte. În prima sunt trasate de către Elena Csobai
principalele coordonate ale trecutului aşezării, iar Maria
Berényi oferă detalii despre şcoala română din localitate.
Populată, conform documentelor, încă din evul mediu,
stăpânirea otomană a făcut ca ținutul să fie părăsit în urma
numeroaselor conflicte armate587. Repopularea localității
Chitighaz s‐a făcut în primii ani ai secolului al XVIII‐lea cu
colonişti români, spune, Elena Csobai, în urma unei migrații

***, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. Un deceniu de
existență 1993‐2003, (redactor şi editor responsabil Maria Berényi),
Giula 2003, p. 8‐10
586 ***, Chitighaz. Pagini istorico‐culturale, redactor şi editor coordonator
Maria Berényi, Budapesta, 1993
587 Ibidem, p. 6
585
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interne gestionate de stăpânul de pământ588. Elemente maghiare
au fost aduse aici abia un secol mai târziu, însă aceştia au rămas
în minoritate inclusiv în perioada interbelică. Astfel, în 1920 în
comună existau 3134 locuitori de etnie română şi 1490 de etnici
maghiari589. Din acel moment numărul românilor din Chitighaz
a scăzut vertiginos. Dacă în 1990 aceştia erau 1488590, în 2001
mai rămăseseră doar 660591, expresie a unei deznaționalizări
permanente a acestei comunități, fapt remarcat şi de Elena
Csobai592. Maria Berényi a investigat istoria şcolii confesionale
din comună între anii 1793‐1945, şcoală constituită pe baza legii
Ratio Educationis din 1777, după care s‐a oprit asupra şcolii cu
predare în limba română din perioada 1948‐1992. Autoarea
remarca faptul că dacă în primii ani postbelici predarea se făcea
exclusiv în limba română, începând cu anul şcolar 1959/1960 s‐a
trecut la predarea bilingvă, pentru ca „azi, numai la orele de limba
română se vorbeşte în limba maternă, şi la unele cercuri
extraşcolare”593. Fenomenul a contribuit, bineînțeles, la scăderea
drastică a minorității române din Chitighaz.
Cea de‐a doua parte a volumului, semnată de Elena
Csobai, Maria Berényi, Emilia Martin, Ana Borbély şi Eva
Kozma Frătean este consacrată personalităților marcante din
istoria comunei: preotul Iosif Ioan Ardelean, memorandistul
Aurel Suciu, notarul şi poetul Isaia Bosco, Sándor Márki,
precum şi unor aspecte legate de limba etnicilor români,
etnografia acestora, tradiția muzicală, activitatea asociațiilor
culturale şi activitatea filantropică a românilor din Chitighaz594.

Ibidem, p. 7
Ibidem, p. 11
590 ***, Românii..., p. 4
591 Ibidem, p. 16
592 ***, Chitighaz. Pagini istorico‐culturale, redactor şi editor coordonator
Maria Berényi, Budapesta, 1993, p. 11‐12
593 Ibidem, p. 19
594 Ibidem, p. 21‐111
588
589
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Sub directa îngrijire a Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria, au mai apărut două monografii dedicate
unor localități unde există o comunitate românească
considerabilă. Este vorba despre cele consacrate comunelor
Bătania şi Micherechi. Ambele urmează proiectul Chitighaz în
ceea ce priveşte modelul reconstituirii.
Bătania. Pagini istorico‐culturale595, conține în prima parte
principalele repere istorice ale devenirii sale. Capitolul, elaborat
de Elena Csobai, cel mai prolific autor român din Ungaria din
zona reconstituirii istoricului comunităților româneşti,
debutează cu greutățile întâmpinate de cercetătorul care
doreşte să investigheze trecutul minorității române din
Ungaria. Practic, Elena Csobai îşi începe excursul istoric de la
debutul secolului al XVIII‐lea când, cu prilejul conscrierii din
1720, în Bătania sunt consemnate două persoane, Vlah Martin şi
Vlah Petrov, care în opinia cercetătoarei ar putea fi de origine
română596. De altfel, spune aceasta, probabil că începutul
secolului al XVIII‐lea este momentul în care românii încep să se
aşeze în Bătania, alături de sârbi, împreună cu care vor avea
biserică ortodoxă comună până în 1866 când, Moise Grozescu a
devenit primul preot separat al românilor din comună597.
Un capitol interesant şi bine realizat este cel referitor la
şcoala română din Bătania, semnat de Maria Berényi598. Sunt
analizate etapele învățământului românesc de aici, etapa şcolii
mixte româno‐sârbe (1793‐1874), etapa şcolii confesionale
române, care a luat ființă în 1874 în contextul separării
românilor ortodocşi de cei sârbi (1874‐1940) urmate de şcoala
română (1945‐1995), când în Bătania s‐a înființat şcoala cu
predare în limba română. Ea a pornit însă la drum, aşa cum
***, Bătania. Pagini istorico‐culturale, redactor şi editor responsabil Maria
Berényi, Budapesta, 1995
596 Ibidem, p. 6
597 Ibidem, p. 11
598 Ibidem, p. 27‐44
595
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specifică Maria Berényi, „cu învățătoarea Tasi Erszébet, care nu
prea ştia limba română”599.
Volumul, unul complex, continuă cu o parte dedicată
activității cultural‐filantropice a românilor din Bătania în
secolul al XIX‐lea, semnată de aceeaşi Maria Berényi, unde este
invocată, între altele, activitatea corului plugarilor români din
Bătania, urmată de altele în care sunt prezentate tradiția
muzicală la românii din Bătania, autor Eva Kozma Frătean,
viața țărănească din comună, autor Emilia Martin, limba
română vorbită, autor Ana Borbély. Cartea se încheie cu un
medalion consacrat poetului, regizorului şi medicului Lucian
Magdu, fiul preotului din Bătania, Ioan Magdu, o personalitate
marcantă a comunei, medalion semnat de Maria Berényi.
Un volum masiv a fost dedicat şi reconstituirii
trecutului comunei Micherechi600. Şi acesta debutează cu partea
de istorie a comunei semnată de Elena Csobai. Cu toate că, aşa
cum aminteşte şi autoarea, localitatea Micherechi este atestată
încă în secolul XIII, istoricul creionat de aceasta începe cu
veacul al XVIII‐lea deoarece, asemeni multor localități din acest
areal, Micherechi a fost depopulat în evul mediu. Repopularea
acestuia s‐a produs începând cu secolul al XVIII‐lea, la cererea
proprietarului domeniului, Pal Eszterházy Antal, cu români
ortodocşi din Cefa, Inand, Ianoşda, Mădăras, Ciumeghiu, Tinca
şi Tulca601. Practic, în Micherechi locuiau exclusiv români de
religie ortodoxă. În timp, aşezarea a fost una dintre cele mai
importante pentru românii din Ungaria aparținând acestei
confesiuni. Nu întâmplător Micherechiul a devenit şi centru
protopopesc. Din Micherechi s‐a ridicat şi zugravul Teodor,
care a făcut carieră în domeniul picturii bisericeşti602.
Ibidem, p. 41
***, Micherechi – Pagini istorico‐ culturale, redactor şi editor responsabil
Maria Berényi, Giula, 2000
601 Ibidem, p. 6
602 Ibidem, p. 39‐40
599
600
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Comunitatea ortodoxă din Micherechi a fost una extrem
de puternică până după 1920 când, în contextul trasării noilor
granițe, viața bisericească a românilor ortodocşi a avut mult de
suferit. Până în anul 1927, odată cu sosirea preotului Ioan Olah,
micherechenii nu au avut preot. În aceste condiții acolo a
câştigat teren confesiunea baptistă, iar după 1945 cea
penticostală603.
Capitolul al II‐lea, consacrat şcolii din Micherechi, o are
ca autoare pe Maria Berényi. Înființată ca urmare a legii Ratio
Educationis (1777), şcoala din Micherechi datează din 1815, iar
primul învățător a fost Petru Meruțiu. Informațiile oferite sunt
diverse, din sfera edificiilor şcolare, frecvenței, salarizării,
statutului dascălului de țară dar şi despre conținutul curriculei
şcolare. În perioada interbelică, spune Maria Berényi, situația
învățământului în limba română nu a fost una foarte fericită, la
fel ca peste tot în comunele cu populație românească.
Traiectoria şcolii româneşti din Micherechi în perioada
postbelică a urmat cursul general al instituțiilor de gen din
Ungaria. Dacă până în 1960 predarea se făcea în limba română,
după această dată Ministerul Învățământului din Budapesta a
transformat toate şcolile minoritare din Ungaria în şcoli
bilingve. Declinul învățământului minoritar românesc din
Ungaria, extrem de vizibil din acel moment, în Micherechi este
ceva mai atenuat deoarece comuna este în prezent singura din
Ungaria cu populație majoritar românească şi în care se
vorbeşte frecvent limba maternă, spune autoarea604.
Urmând acelaşi tipic, şi această monografie conține
capitole dedicate activităților socio‐culturale din comună, autor
Maria Berényi, limba română vorbită în Micherechi, Ana
Borbély, tradițiile românilor, Emilia Martin, tradiția muzicală la
Micherechi, Eva Kozma Frătean605.
Ibidem, p. 42
Ibidem, p. 76‐77
605 Ibidem, p. 79‐343
603
604
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Până în prezent aceste trei monografii rămân singurele
contribuiții din această serie. Desigur că asemenea realizări
istoriografice ar fi cât se poate de binevenite pentru
comunitățile româneşti din Ungaria, care astfel nu şi‐ar vedea
pericilitată sublinierea propriei permanențe într‐o lume în care
pierderea identității naționale este cât se poate de accelerată.
În peisajul publicistic de specialitate un loc aparte îl
ocupă Maria Berényi, pionul cel mai important al mişcării
istoriografice româneşti din Ungaria. De numele său se leagă
câteva contribuții însemnate pentru cunoaşterea istoriei
comunității. Toate volumele sunt scoase sub egida aceluiaşi
Institut de Cercetări al Românilor din Ungaria. După ce în 1990 a
văzut lumina tiparului cartea Aspecte național‐culturale din istoria
românilor din Ungaria, în 1994 Maria Berényi a publicat volumul
Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi
Ungaria secolului al XIX‐lea (1821‐1918). Documente606.
Completată cu un consistent capitol consacrat istoricului presei
române din Transilvania şi Ungaria între 1821 şi 1918607, cartea
este în primul rând un gest restitutiv absolut necesar pentru
cunoaşterea istoriei româneşti din Ungaria secolului al XIX‐lea.
Documentele publicate cu această ocazie reprezintă un punct de
plecare imposibil de ocolit de cercetători, în condițiile în care
asemenea instrumente de lucru lipsesc aproape cu desăvârşire.
Chiar dacă sunt doar documente extrase din publicistica vremii,
meritul incontestabil al cărții este acela că le adună la un loc
făcându‐le astfel uşor accesibile celui interesat.
În anul următor, Maria Berényi a publicat o lucrare
intitulată Istoria Fundației Gojdu608. Editată cu prilejul împlinirii a
125 de ani de la moartea marelui mecenat Emanuil Gojdu, aşa
Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania
şi Ungaria secolului al XIX‐lea (1821‐1918). Documente, Editura NOI, Giula,
1994
607 Ibidem, p. 6‐29
608 Maria Berényi, Istoria Fundației Gojdu (1870‐1952), Budapesta, 1995
606
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cum ține să precizeze autoarea609, cartea debutează cu
descrierea vieții şi activității lui Emanuil Gojdu, născut la
Oradea în 1802, şi prezentarea testamentului acestuia, sursă de
promovare a multor tineri români din Transilvania şi Ungaria.
Volumul, bilingv, conține şi un consistent capitol conscrat
istoricului fundației de la moartea lui Gojdu până în 1952, data
intrării imobilelor Fundației Gojdu în patrimoniul statului
ungar prin naționalizarea lor. Cu toate că administratorul
imobilelor din Budapesta, Toma Ungureanu, a făcut recurs la
momentul respectiv în fața deciziei, acesta i‐a fost respins, iar la
1 martie 1952 reprezentanța din Sibiu era înştiințată de această
situație610. Un număr important de documente referitoare la
activitatea Fundației Gojdu în perioada interbelică completează
fericit volumul.
Dezbaterea asupra lui Emanuil Gojdu, începută în acest
volum, a fost reluată de Maria Berényi câțiva ani mai târziu
într‐un nou op intitulat Viața şi activitatea lui Emanuil Gojdu
1802‐1870611. Acesta reia aproape în totalitate materialul primei
cărți, fiind precedat însă de un cuvânt înainte şi patru capitole
extrem de bine documentate în care discută despre originea şi
familia lui Gojdu, viața publică a acestuia şi raporturile sale cu
colonia macedoromână din Pesta, activitatea politică a lui
Emanuil Gojdu şi relațiile acestui filantrop cu tinerii studioşi.
Superior celuilalt, actualul volum reprezintă o reconstituire a
biografiei marelui român. Lucrarea aduce în plus şi un serios
suport documentar în vederea unei cunoaşteri cât mai plenare a
personalității lui Emanuil Gojdu, la 200 de ani de la naşterea
acestuia, înscriindu‐se pe drumul „de onoare al restituirii şi
cinstirii marilor personalități ale istoriei noastre”612.

Ibidem, p. 6
Ibidem, p. 29
611 Idem, Viața şi activitatea lui Emanuil Gojdu 1802‐1870, Giula. 2002
612 Ibidem, p. 5
609
610
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Cele două volume consacrate lui Emanuil Gojdu au fost
completate în 2005 cu Moştenirea lui Gojdu în oglinda presei
române şi maghiare (1995‐2005)613, o carte care ne oferă
numeroase sugestii referitoare la deja complicatul „dosar”
Gojdu în care sunt implicate atât Bucureştiul cât şi Budapesta.
După o scurtă introducere care oferă detalii biografice
referitoare la Emanuil Gojdu, Maria Berényi aşează între
coperțile cărții extrase de presă din intervalui 1995‐2005, care
emană frământările legate de moştenirea lui Gojdu, moştenire
revendicată de mai multe părți. Toate acestea, spune autoarea,
pot constitui punctul de pornire pentru câteva posibile
concluzii generale614.
Un important rezultat al cercetărilor Mariei Berényi este
şi volumul Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX‐lea615.
Având un dublu mesaj, unul adresat publicului iubitor de
istorie şi un altul „învățământului românesc din Ungaria”616,
lucrarea ne oferă cea mai completă imagine a mişcării culturale
româneşti din capitala Ungariei în secolul al XIX‐lea. Un accent
deosebit este pus pe importanța coloniei macedoromâne din
Budapesta în susținerea culturii românilor din Budapesta în
acest secol. Capitolul consacrat cărții româneşti la Tipografia
Universității din Buda ne dezvăluie o activitate intensă
desfăşurată acolo de‐a lungul timpului, inclusiv de către corifeii
Şcolii Ardelene. Românii şi învățământul superior din Budapesta
este un alt capitol în care autoarea dezvoltă activitatea catedrei
de limba română din cadrul Universității din Budapesta, a
studenților şi doctoranzilor de aici. Interesante sunt şi punctele
de vedere ale Mariei Berényi referitoare la activitatea Societății
„Petru Maior” din Budapesta şi a Societății pentru Fond de
Idem, Moştenirea lui Gojdu în oglinda presei române şi maghiare (1995‐
2005), Budapesta, 2005
614 Ibidem, p. 6
615 Idem, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX‐lea, Giula, 2000
616 Ibidem, p. 4
613
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Teatru Român. În fine, ultimul capitol face o trecere în revistă a
presei româneşti din capitala Ungariei în secolul al XIX‐lea.
Printre cele mai importante realizări istoriografice ale autoarei,
volumul Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX‐lea
reprezintă dovada că în Budapesta cultura şi spiritualitatea
românească a cunoscut cote remarcabile în veacul XIX.
Alături de contribuțiile istoriografice ale Mariei Berényi
consemnăm şi alte volume editate de reprezentanți ai elitei
românilor din Ungaria. Un grup bine definit îl reprezintă
încercările de a realiza o sinteză referitoare la istoria românilor
de aici. Printre primele s‐a numărat cea semnată de Elena
Csobai, Istoricul românilor din Ungaria de azi617. Cercetător cu
experiență, Elena Csobai a realizat o carte în care sunt
prezentate principalele repere din trecutul românilor din
Ungaria, rezultat al unei cercetări de mai mulți ani. După o
succintă prezentare generală a istoricului comunității româneşti
din Ungaria, autoarea oferă date mai ample despre o serie de
comune cu populație românească din sud‐estul țării: Aletea,
Apateu, Bătania, Bedeu, Cenadul Unguresc, Chitighaz, Giula,
Micherechi, Otlaca–Pustă şi Săcal. În partea a doua a lucrării
sunt prezentate numeroase date demografice legate de
minoritatea din care şi autoarea face parte. Chiar dacă volumul
nu este foarte extins, acesta oferă cititorului o idee despre
evoluția comunității românilor din Ungaria.
Ceva mai extinsă ca număr de pagini este contribuția
semnată de Gheorghe Petruşan, Emilia Martin şi Mihai Cozma
intitulată Românii din Ungaria618. După o introducere în care este
accesat sensibilul subiect al originilor şi limbii populației
româneşti, se discută mai pe larg despre minoritatea română
din Ungaria şi momentul constituirii fiecărei comunități în
parte, accentuându‐se pe aspectele legate de aşezare, repartiția
Elena Csobai, Istoricul românilor din Ungaria de azi, Editura NOI,
Giula, 1996
618 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin şi Mihai Cozma, op. cit.
617

196

Istoriografia românilor din Ungaria 1920‐2010. Între deziderat şi realitate

geografică şi numărul românilor din Ungaria. Volumul mai
cuprinde informații despre cultura populară a românilor,
mediul de locuit, îmbrăcămintea, obiceiurile şi alimentația
acestora, tradițiile şi aspectele identitare. Bine articulat este şi
capitolul dedicat învățământului şi culturii în care sunt descrise
situația şcolilor, presa românilor şi instituțiile culturale. În fine,
ultima parte este dedicată personalităților româneşti din
Ungaria începând cu Samuil Micu şi terminând cu Maria
Berényi. Lucrarea nu beneficiază însă în partea sa istorică de
documentație de arhivă sau presă. Autorul, Gheorghe Petruşan,
preia informații edite şi le transpune într‐o formă livrescă,
destinată unui public mai larg.
În acelaşi registru se înscrie şi o altă lucrare purtând
titlul similar de Românii din Ungaria619, apărută în 2004 sub
directa responsabilitate a lui Ioan Ciotea în cadrul Editurii de
carte şi presă „NOI” din Giula. Mai redus ca dimensiune decât
precedentul, volumul conține date esențiale pentru istoria
românilor din Ungaria şi, foarte important, utilizând datele
recensământului maghiar din 2001, oferă date comparative
extrem de interesante legate de fenomenul dispariției treptate a
acestei minorități.
În condițiile în care baptismul a câştigat tot mai mult
teren în cadrul comunităților româneşti din Ungaria, mai ales în
perioada interbelică, atunci când, practic, acestea au rămas fără
preoți, în ultimii ani au apărut volume care au investigat
evoluția confesiunii baptiste la românii din Ungaria.
Prima lucrare este semnată de Ştefan Cioca şi face
referire la biserica baptistă din Chitighaz620. Autorul realizează
o foarte utilă prezentare a istoriei românilor din localitate şi a
antecedentelor baptiste. Conform lui Ştefan Cioca, Chitighazul
a fost printre primele localități româneşti din Ungaria de astăzi

619
620

***, Românii...
Ştefan Cioca, Biserica baptistă din Chitighaz (1891‐1993), Chitighaz, 1993
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în care au sosit elemente ale unei misiuni baptiste. Acest lucru
se întâmpla în iarna anului 1891‐1892, misiunea fiind condusă
de Gheorghe Şimonca621. Cartea investighează apoi principalele
etape evolutive cunoscute de biserica baptistă până după
căderea regimului comunist, cu insistență pe principalele
momente precum ridicarea primei case de rugăciuni din
comună622.
Aproape un deceniu mai târziu apărea volumul
semnat de Alexandru Hoțopan intitulat Istoria bisericii
baptiste din Micherechi 1921‐1950623. Cartea a apărut cu ocazia
împlinirii a opt decenii de la înființarea bisericii baptiste din
Micherechi, pe acelaşi fundal al reculului ortodoxismului
cauzat de contextul istoric de la începutul anilor ’20.
Recunoscând complexitatea demersului său, deoarece,
spunea autorul „la noi nu s‐au adunat în mod organizat
mărturii, documente, biografii ş.a. ...”624 Alexandru Hoțopan a
reuşit să ofere o lămuritoare descriere a baptismului din
Micherechi, cu atât mai mult cu cât aceasta a întrunit
cvorumul acestei confesiuni încă înainte de publicare.
Tot între volumele individuale racordabile cercetărilor
istoriografice amintim cartea lui Gheorghe Petrujan referitoare
la românii din Aletea625. Investigația porneşte de la prima
atestare documentară a aşezării, 1232626, iar epoca medievală
este trasată destul de schematic, datorită perioadei tulburi trăite
de locuitorii acestor spații după desființarea regatului maghiar.
Aşa cum preciza şi autorul, comunitatea românească de qaici a
avut un destin destul de vitreg, copiii românilor putând merge
Ibidem, p. 11
Ibidem, p 14‐16
623 Alexandru Hoțopan, Istoria bisericii baptiste din Micherechi 1921‐1950,
Giula, 2001
624 Ibidem, p. 5
625 Gheorghe Petrujan, Românii din Aletea, Editura NOI, Giula, 2004
626 Ibidem, p. 5
621
622
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la şcoală doar începând cu 1 septembrie 1927627, în timp ce
biserică au avut abia după 1947628. Gheorghe Petruşan insistă şi
pe scăderea populației româneşti într‐un ritm alarmant
începând cu anul 1960. Datele oficiale dau dreptate autorului.
Recensământul din 2001 mai consemna 201 români în Aletea629,
după ce în 1949 fuseseră 1123630.
În acelaşi registru se înscrie şi lucrarea Evei Bocsar‐
Karancsi consacrată comunității româneşti din Otlaca‐Pustă,
intitulată Poveste sau realitate? Istoria comunității româneşti din
Otlaca‐Pustă631. În cele câteva zeci de pagini, cartea trece în
revistă istoricul românilor din Otlaca‐Pustă de la sosirea lor în
zonă, la mijlocul secolului al XIX‐lea până după cel de‐al doilea
război mondial. Autoarea invocă şi consecințele Tratatului de la
Trianon asupra românilor din Otlaca‐Pustă, care, rămânând
izolați, au fost supuşi treptat asimilării etnice632.
O carte esențială pentru cercetarea trecutului românilor
din Ungaria este cea semnată de Elena Csobai şi Emilia Martin,
Vestigiile Bisericii Ortodoxe din Ungaria633. După un scurt capitol
despre trecutul românilor din Ungaria, în care se vorbeşte
despre prezența românilor acolo încă din secolul al XIII‐lea634,
cartea face o prezentare a colecțiilor bisericilor ortodoxe române
din țara vecină. Cea mai mare parte a acestora au fost adunate
de cele două cunoscute cercetătoare de la muzeele din
Bichişciaba şi Giula, Elena Csobai şi Emilia Martin. Urmărind

Ibidem, p. 37
Ibidem, p. 19‐21
629 ***, Românii..., p. 16
630 Ibidem, p. 4
631 Eva Bocsar‐Karancsi, Poveste sau realitate? Istoria comunității româneşti din
Otlaca‐Pustă, Editura NOI, Giula, 2002
632 Ibidem, p. 27
633 Elena Csobai, Emilia Martin, Vestigiile Bisericii Ortodoxe din Ungaria,
Giula, 1999
634 Ibidem, p. 9
627
628
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paginile volumului iese în evidență tezaurul cultural comun al
românilor din Ungaria şi din țară.
Un loc aparte îl au în istoriografia românilor din
Ungaria două volume bilanț. Ambele au văzut lumina tiparului
sub egida Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.
Primul, apărut în 1998, intitulat Bibliografie635, face bilanțul
operelor celor mai reprezentativi cercetători români din țara
vecină din toate domeniile: istorie, etnografie, literatură. Cel de‐
al doilea, reluând parte din informația din cel precedent,
reprezintă o evaluare a activității depuse de cercetătorii români
în cadrul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria636.
În fine, mai amintim aici şi un volum cu o tematică
inedită consacrat împlinirii a două decenii de la înființarea
radioului românesc în Ungaria. Lucrarea prezintă pe scurt
istoricul instituției radiofonice în limba română, între paginile
sale existând numeroase interviuri cu colaboratorii radioului637.
Informațiile, multe inedite reprezintă un izvor de informare
foarte util pentru cititor.

***, Bibliografie, editor responsabil Maria Berényi, Giula, 1998
***, Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria. Un deceniu de
existență 1993‐2003, redactor şi editor responsabil Maria Berényi,
Giula, 2003
637 ***, Dragi ascultători.... Radiofonie românească în Ungaria, redactor
responsabil Petru Cîmpian, Giula, 2000
635
636
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V.
Despre conținutul scrisului istoric al
românilor din Ungaria

Direcții şi tendințe
Încă de la început trebuie spus că scrisul istoric al
românilor din Ungaria post Trianon are pecetea realității în care a
evoluat. Lipsa unui învățământ istoric în limba română a făcut ca
lucrările racordabile domeniului să fie opera unor cercetători ai
trecutului comunității veniți dinspre alte domenii: filologie (mai
ales dintre cei care au urmat cursurile catedrelor de limba română
de la ELTE Budapesta şi de la Seghedin), muzeologie, presă şi din
alte zone culturale. Un plus se cuvine a fi subliniat în cazul
cercetătoarei Maria Berényi, care a urmat cursurile şcolii doctorale
istorice clujene, finalizată cu o strălucită lucrare de doctorat.
Înainte de 1918 caracteristicile istoriografiei româneşti de
dincoace de Carpați erau aceleaşi datorită lipsei vreunei
delimitări care să împartă blocul românesc. Tratatul de Pace de la
Trianon a avut consecințe majore pentru românii rămaşi în
Ungaria. Ele au fost semnalate de‐a lungul timpului şi de către
liderii comunității, cei mai mulți considerând că decizia de la
Trianon, care pentru milioane de români a avut urmări dintre
cele mai fericite „a afectat grav comunitatea românească din Ungaria
din punct de vedere național, însemnând o gravă lovitură”638.
Dificultățile de azi ale românilor din Ungaria se explică, spun
aceştia, „ prin acest amar eveniment de cotitură care i‐a izolat de

638

Gheorghe Petruşan, Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p. 3
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comunitatea națională română aproape de 3 milioane la număr a
Ardealului, sortindu‐i să devină un colectiv de proporții minime şi
lipsit de intelectualitate”639. Sugestia conține aici o trimitere spre o
posibilă trasare injustă a frontierei româno‐maghiare în sensul
că a lăsat în afara ei o “minoritatea scufundându‐se într‐o izolare
îndelungată în raport cu românii din satele Crişanei. Prin urmare,
localitățile românilor din Ungaria au devenit tot mai izolate, tot mai
singulare şi mai închise»640.
În consecință şi demersurile efectuate în direcția
cercetării propriului trecut au avut de suferit, acestea fiind
supuse unui context nu întotdeauna favorabil cunoaşterii
propriilor origini.
În perioada interbelică nu putem vorbi despre o
istoriografie propriu‐zisă a românilor din Ungaria. Elita
comunității a plecat aproape în totalitate în România, astfel că,
practic, nu mai avea cine să scrie despre trecutul comunității.
Iosif Ioan Ardelean, autorul volumului Monographia comunii
Chitighaz, primul din sud‐estul Ungariei de astăzi care a scris în
limba română istoricul unei aşezări cu populație românească, a
murit în 1920641, iar David Voniga, editorul Luminii giulane
între 1894‐1895 şi autorul articolelor Socialismul642 sau Şcolile
noastre643, se stabilise la Giroc, comitatul Timiş, încă la
începutul secolului al XX‐lea, unde fusese ales preot de către
localnici644. Contextul este foarte bine descris de Emilia Martin,
Ibidem
Elena Csobai, Instituțiile purtătoare ale identității românilor din Ungaria
în perioada dintre cele două războaie mondiale, în Lumina, ’90‐93, Giula,
1993, p. 10
641 Elena Csobai, Iosif Ioan Ardelean (1849‐1920), în Chitighaz. Pagini istorico‐
culturale, Budapesta, 1993, p.21‐22
642 David Voniga, Socialismul, în Lumina, nr.3, 1/ 13 februarie 1895, Giula,
1895, p. 1
643 Idem, Şcolile noastre, în Lumina, nr. 4, 18 februarie 1895, Giula, 1895, p. 1
644 Maria Berényi, Viața şi activitatea lui David Voniga (1867‐1933), în Lumina,
Giula, 2003, p. 14
639
640

202

Istoriografia românilor din Ungaria 1920‐2010. Între deziderat şi realitate

muzeograf la Muzeul „Erkel Ferenc” din Giula: „În anii 1920
după trasarea noii frontiere situația s‐a schimbat radical (...) Această
nouă situație a cauzat încordări, care au avut influență şi asupra vieții
spirituale. Cercetătorii s‐au îndepărtat aproape total de valorile vieții
culturale ale naționalităților, întrerupînd studiile care înainte
avuseseră deja renume imediat. Această izolare față de problemele
culturale ale naționalităților a durat aproape două decenii, cercetările
noi apărînd sporadic abia în anii 1940”645.
La rândul lor, militanții Partidului Național Român,
care până la 1918 „răspundeau” de destinele românilor din
Transilvania şi Ungaria au activat în viața politică din România,
astfel că nici sub acest aspect românii din Crişana nu erau
reprezentați de nimeni, iar liderul politic al românilor născut la
Chitighaz, Aurel Suciu, murise încă la sfârşitul secolului al XIX‐
lea. Vidul elitar românesc din Ungaria interbelică a fost extrem
de acut. Plecase în România inclusiv o mare parte din elita
rurală, astfel că în întreaga țară nu mai rămăseseră decât patru
preoți ortodocşi români, care trebuiau să satisfacă necesitățile
de cult ale tuturor comunităților româneşti aparținând acestei
confesiuni. Instalarea la putere a regimului horthist a îngustat şi
mai mult posibilitățile de creare a unei elite româneşti capabile
a consolida spiritul identitar şi a lucra în folosul propriei etnii,
inclusiv în ceea ce priveşte investigarea trecutului minoritar.
Războiul al II‐lea mondial a perpetuat, ba chiar a
agravat, această stare de lucruri. Aşa cum am spus şi mai sus,
situația s‐a menținut până după război când România şi
Ungaria au devenit state „surori” în cadrul blocului comunist.
În spiritul internaționalismului proletar Ungaria a încercat să
aplice anumite standarde sub aspectul respectării drepturilor
minoritare. În acest context, în 1948 s‐a creat Uniunea Culturală
a Românilor din Ungaria646, tot atunci înființându‐se şi şcoli cu
Emilia Martin, Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, Giula,
2003, p. 9
646 Alexandru Ghişa, op. cit., p. 76
645
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predare în limba română, precum Liceul „Nicolae Bălcescu” din
Giula, şi, mai târziu, Catedrele de limba şi literatura română de
la Institutul Pedagogic “Juhász Gyula” din Seghedin şi de la
ELTE Budapesta, precum şi Şcoala Pedagogică pentru
Învățători cu Predare în Limba Română647.
Anii ’50 au fost, paradoxal, o perioadă propice inclusiv
consolidării unei elite româneşti. Politica ceva mai relaxată a
autorităților de la Budapesta în direcția minorităților naționale
s‐a încheiat la începutul anilor ’60648. Atunci, printr‐o circulară a
Ministerului Educației din Ungaria, toate şcolile minoritare au
fost obligate să renunțe la educația în propria limbă şi să
introducă predarea în limba maghiară începând cu anul şcolar
1960‐1961649. Se revenea la un sistem şcolar similar cu cel
instituit de guvernul Gyula Gömbös650 la mijlocul anilor ’30 ai
secolului trecut. Astfel, începând cu toamna anului 1960 chiar şi
la Micherechi, unde anual învățau peste 300 de copii în limba
română, s‐a ajuns ca materiile să fie predate în limba oficială a
statului651.
Posibilitatea unei educații în limbă proprie a reuşit să
realizeze însă o breşă. S‐au creat premisele constituirii unei elite
româneşti după mai multe decenii în care a aceasta a lipsit. La
începutul anilor ’60 ai secolului trecut ea era deja vizibilă, cei
mai mulți fiind formați în cadrul Catedrei de limba română de
la ELTE Budapesta. Din această primă generație au făcut parte,
Veronica Garami, Şcoala Pedagogică pentru Învățători cu Predare în Limba
Română (1953‐1958), în Lumina’99, Giula, 1999, p. 24
648 Gergely András, Istoria Ungariei, Asociația Culturală Haáz Rezsö,
Odorheiu Secuiesc, 1993, p. 132‐134
649 Alexandru Ghişa, op. cit., p. 77
650 Prim ministru al Ungariei între 1932‐1936. A orientat decisiv Ungaria
spre alianța cu Germania nazistă şi Italia fascistă, iar Ungaria a afişat o
politică revizionistă tot mai accentuată. În plan intern a luat măsuri în
direcția îngrădirii drepturilor minorităților naționale.
651 ***, Micherechi. Pagini istorico‐culturale, Giula, 2000, p. 76 (editor
responsabil Maria Berényi)
647
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unii mai fac încă: Gheorghe Petruşan, Mihai Cozma, Lucia
Borza, Gheorghe Santău, Ecaterina Tiritean, Ilie Ivănuş. Acest
grup a reluat un fir întrerupt la sfârşitul primei conflagrații
mondiale, chiar dacă în condiții cu totul diferite. Aceştia, alături
de alții nu foarte mulți însă, “au avut de făcut față la toate
imperativele vremii, de la învățământ la scrisul beletristic, de la
implicare politica la cercetare ştiințifică, de la cartea didactică la cea
istorică sau de opinie si atitudine”652. Efortul lor nu a fost unul
uşor, mai ales că erau principalii promotori ai ideei minoritare
româneşti, în condițiile în care, mai ales în anii ’80 optica
oficială ungară cu privire la naționalități a obligat intelectualii
acestora să‐şi definească concepțiile despre termenul de
naționalitate precum şi a raporturilor cu oficialitatea.
Importanța acestei prime generații este covârşitoare
pentru românii din Ungaria nu numai pentru că a reluat
susținerea ideii identitare ci şi pentru că a polarizat în jurul său
o a doua generație de intelectuali, care s‐a manifestat ulterior
foarte activ, ea fiind şi în prezent elementul elitar reprezentativ
al românilor din Ungaria. Această generație, Ana Hoțopan,
Maria Berényi, Tiberiu Herdean, Ştefan Oroian, Tiberiu Juhas,
Elena Csobai, Emilia Martin, Stella Nikula, Maria Gurzău şi
alții, s‐au ridicat la un nivel superior de manifestare prin
crearea unor organisme instituționale care să asigure cadrul
adecvat de manifestare a identității naționale. Realitățile
postcomuniste au permis această stare de lucururi. Primele
rezultate sunt însă vizibile, aşa cum am mai spus, încă de la
sfârşitul anilor ’70 şi mijlocul anilor ’80 când în Ungaria s‐a
produs o „liberalizare” ceva mai evidentă653. Începând cu anii
’70 se observă sub aspect istoriografic un început de ieşire din
Cornel Munteanu, Comunitatea românească din Ungaria. Oameni şi fapte:
Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, în Clipa, nr. 586, 6 februarie
2003, http://www.clipa.com/index586.html, accesat la 8 decembrie 2009
653 Gergely András, Istoria Ungariei, Asociația Culturală Haáz Rezső,
Odorheiu Secuiesc, 1993, p. 140‐142
652
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amorțire, o serie de cercetări fiind îndreptate şi spre localitățile
cu populație românească. Ele aveau drept scop investigarea
datelor referitoare la comunitățile româneşti, pentru a analiza
trecutul acestora. Chiar dacă pentru început accentul a căzut pe
cercetările etnografice, istoria comunităților fiind încă sub
„sechestru”, ele au reuşit să deschidă pârtia pentru studiile cu
caracter istoric de mai târziu. În orice caz şi acestea au reuşit să
adune numeroase date despre românii din Ungaria care ajută la
particularizarea lor în concertul minoritar din Ungaria.
Practic, studiile etnografice au pregătit pe cele istorice
care au expandat după 1990, când s‐a reuşit chiar crearea unor
instituții bine definite în direcția consolidării ideii naționale,
înființarea Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, cu
trei secții: etnografie, istorie şi lingvistică‐literară654, fiind
realizarea supremă din acest punct de vedere. El este
rezultatulul unui demers comun al celor mai activi
reprezentanți ai celor două generații ale elitei româneşti din
Ungaria constituite după instaurarea regimului comunist în
Ungaria. Că lucrurile nu merg întotdeauna aşa cum şi‐ar dori
inițiatorii acestui proiect este un fapt evident, reieşit şi din
zbaterile promotorilor acestora în sensul perpetuării lui şi
editării propriilor publicații. Nu este un secret deja că această
elită românească de excepție pare să fie şi ultima întrucât tânăra
generație este mai puțin interesată în promovarea comunității şi
implicarea în acțiunile sale. Cu toate că înainte de 1990 studiile
istorice referitoare la românii din Ungaria au fost extrem de
timide, realmente vizibile abia după 1985, acestea au existat şi
înainte de această etapă istorică.
În acest context intelectual s‐a desfăşurat întreaga
activitate elitară românească din Ungaria, inclusiv sub aspectul
producției istoriografice. Aşa cum am mai menționat, practic,

***, Institutul de cercetări al românilor din Ungaria. Un deceniu de existență
1993‐2003, redactor şi editor responsabil Maria Berényi, Giula 2003, p. 10

654
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până la milocul anilor ’70, nu putem vorbi despre o istoriografie
a românilor din Ungaria care să beneficieze de un program cât
de cât coerent, să urmeze anumite comandamente minoritare
care să contureze o identitate națională bine definită.
Realizările individuale postbelice, întrucât între cele două
războaie mondiale nu putem vorbi despre aşa ceva, au fost şi
ele extrem de puține şi circumscrise unui anume discurs neutru,
agreat la Budapesta, sau pe teme acceptate în istoriografia
maghiară, în funcție de perioada în care s‐a scris, astfel încât să
nu creeze probleme. Prinsă între două culturi, cea română şi cea
maghiară, elita intelectuală a comunității româneşti din Ungaria
era nevoită să țină cont de ambele, în condițiile în care
„internaționalismul proletar” avea pretenția că a anihilat orice
fel de dispute între statele blocului comunist. În cazul celor care
scriau istorie atenția trebuia să fie foarte mare deoarece nu era
permisă tratarea unor aspecte care ar fi putut creea tensiuni
între Budapesta şi Bucureşti. Menajamentele reciproce au fost
din ce în ce mai puțin respectate însă astfel încât la mijlocul
anilor ’80 acestea aproape că dispăruseră. După ce la finele
anilor ’60 Transilvania a fost adusă timid în discuția celor două
istoriografii, română şi maghiară, disputele istoriografice au
cunoscut o escaladare uşoară dar constantă până la mijlocul
anilor ’80, când aproape că s‐a discutat fără menajamente.
Momentul Erdély Törtenete a reprezentat confirmarea acestei
stări de fapt. Este şi momentul în care, aşa cum am văzut,
urmărind revuistica cu profil istoric a românilor din Ungaria,
încep să se scrie o serie de studii, la început mai timide, după
care din ce în ce mai curajoase despre istoria comunității.
Spațiul publicistic în care se putea face acest lucru nu era deloc
generos. Dacă despre volume individuale de istorie scrise de
membrii comunității româneşti aproape că nu putea fi vorba,
acest lucru a fost posibil în cazul unor articole mai ales în
paginile revistei Timpuri, un laborator intelectual cu totul
special pentru elita românească din Ungaria între 1985‐1989, şi
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mai puțin în publicația Din tradițiile populare ale românilor din
Ungaria, una cu profil aproape exclusiv etnografic şi folcloric.
Existau texte cu conținut istoric şi în Foaia noastră (anterior
Libertatea noastră, ulterior NOI. Românii din Ungaria şi Foaia
românească) săptămânalul românilor din Ungaria, dar acestea
nu le putem încadra în categoria elaboratelor istoriografice
propriu‐zise. Desigur că pentru comunitatea românească şi
acele intervenții pe teme istorice ale unui Gheorghe Petruşan,
Mihai Cosma, Gheorghe Santău sau Lucia Borza puteau
reprezenta un punct de reper. Aşa au fost bunăoară
medalioanele pe teme culturale sau politice elaborate de
Gheorghe Petruşan începând cu anul 1979655 sau scurtele
Ács Károly, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 10., Adevărul, în Foaia Noastră,
1979, Nr. 11, Ion Agârbiceanu, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 12; Albina, în Foaia
Noastră, 1979, Nr. 13; Vasile Alecsandri, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 14;
Alexandru Macedonski, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 15; Gheorghe Alexici, în
Foaia Noastră, 1979, Nr. 16; Alexandru Philippide, în Foaia Noastră, 1979, Nr.
17; Emanuil Gojdu, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 18; Avangarda literară, în Foaia
Noastră, 1979, Nr. 19; Cubismul, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 20;
Expresionismul, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 22; Dadaismul, în Foaia Noastră,
1979, Nr. 23; Suprarealismul, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 25; Nouă decenii de la
moartea poetului Mihai Eminescu, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 26; Futurismul,
în Foaia Noastră, 1979, Nr. 27; Avangarda românească, în Foaia Noastră, 1979,
Nr. 28; Constantin Brâncuşi, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 29; Veronica Micle, în
Foaia Noastră, 1979, Nr. 30; Elena Farago, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 31;
Magda Isanos, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 32; Maria Cunțan, în Foaia Noastră,
1979, Nr. 33; Şcoala ardeleană, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 34; Samuil Micu, în
Foaia Noastră, 1979, Nr. 35; Petru Maior, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 36; Ion
Budai‐Deleanu, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 38; George Barițiu, în Foaia
Noastră, 1979, Nr. 39; “Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, în Foaia
Noastră, 1979, Nr. 40; Asociațiile culturale şi literare, în Foaia Noastră, 1979,
Nr. 41; Societatea pentru fond de teatru român, în Foaia Noastră, 1979, Nr.
42; Societatea de lectură “Petru Maior”, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 43;
“Junimea”, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 44; Beniamin Fundoianu, în Foaia
Noastră, 1979, Nr. 45; Alexandru Davila, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 46;
Semănătorismul, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 47; Ştefan Octavian Iosif, în Foaia
Noastră, 1979, Nr. 48; Panait Cerna, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 49; Emil
655
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discuții pe seama minorității din ultimul an al regimului
comunist656.
La mijlocul anilor ’80, Tiberiu Herdean, redactorul
coordonator al revistei Timpuri, considera că „e momentul
oportun pentru a beneficia atât de condițiile obiective, cât şi de factorii
subiectivi”657 pentru a demara un proiect mai coerent de
cercetare a trecutului românilor din Ungaria.
Din analiza istoriografiei românilor din Ungaria se pot
contura câteva direcții principale de cercetare. Unele teme au
fost mai des frecventate decât altele. De acest lucru nu a fost
Gîrleanu, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 50; 90 de ani de la moartea marelui
povestitor Ion Creangă, în Foaia Noastră, 1979, Nr. 52; Octavian Goga, în Foaia
Noastră, 1980, Nr. 1; Poporanismul, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 3;
“Luceafărul”, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 4; I. Al. Brătescu‐Voineşti, în Foaia
Noastră, 1980, Nr. 6; Calistrat Hogaş, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 7; Jean Bart,
în Foaia Noastră, 1980, Nr. 8; Gala Galaction, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 10;
Ştefan Petică, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 11; George Topîrceanu, în Foaia
Noastră, 1980, Nr. 12; Simbolismul, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 13; Dimitrie
Anghel, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 14; Ion Minulescu, în Foaia Noastră, 1980,
Nr. 16; George Bacovia, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 18; Eftimie Murgu, în Foaia
Noastră, 1980, Nr. 19; Ion Pop Reteganul, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 21; Tudor
Arghezi – la o sută de ani, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 22; “Şezătoarea”, în Foaia
Noastră, 1980, Nr. 24; “Căluşarii”, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 25; Margit
Kaffka, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 26; Dimitrie Gusti, în Foaia Noastră, 1980,
Nr. 27; “Sburătorul”, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 30; Hortensia Papadat‐
Bengescu, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 31; Ion Barbu, în Foaia Noastră, 1980, Nr.
33; Ion Pillat, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 34; Lucian Blaga, în Foaia Noastră,
1980, Nr. 37; Adrian Maniu, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 39; Victor Eftimiu, în
Foaia Noastră, 1980, Nr. 41; Mihail Sorbul, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 43; G.
M. Zamfirescu, în Foaia Noastră, 1980, Nr. 47; Victor Ion Popa, în Foaia
Noastră, 1981, Nr. 5; Tudor Muşatescu, în Foaia Noastră, 1981, Nr. 8; Mihail
Sebastian, în Foaia Noastră, 1981, Nr. 10
656 Aspecte din viața naționalității noastre I., în Foaia Noastră, 1989, Nr. 8;
Aspecte din viața naționalității noastre II., în Foaia Noastră, 1989, Nr. 9;
Aspecte din viața naționalității noastre III., în Foaia Noastră, 1989, Nr. 10;
Aspecte din viața naționalității noastre IV., în Foaia Noastră, 1989, Nr. 11.
657 Tiberiu Herdean, Către cetitori, în Timpuri, an II, 1986, p. 1
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străin contextul politic, ideologic şi economic (acesta din urmă
mai ales în ultimii ani în care sunt fie subfinanțate sau chiar
deloc finanțate publicațiile ştiințifice aparținând elitei româneşti
din Ungaria, aflată în dispute cu reprezentanța lor politică în
frunte cu preşedintele AȚRU) în care cercetătorii români şi‐au
desfăşurat activitatea. În anii ’80 nu putem discuta despre o
delimitare propriu‐zisă a unor direcții de cercetare. Acest lucru
a fost posibil începând cu instituționalizarea cercetării, în
primul rând prin crearea de instituții de cercetare cu profil
istoric la începutul anilor ’90 ai secolului trecut.
O direcție de cercetare atent urmărită atât înainte de 1989
cât şi după aceea a fost aceea a istoriei culturale şi a mişcării
naționale a românilor din Transilvania şi Ungaria. Accentul s‐a
pus în primul rând, dar nu numai, pe relevarea unor aspecte
circumscrise secolului al XIX‐lea, secolul unei redeşteptări
naționale acute la românii din Transilvania şi Ungaria.
Problematica a făcut carieră încă din ultima parte a
vechiului regim, în condițiile în care Ungaria acceptase
glastnost‐ul gorbaciovist, mai ales după retragerea lui Janos
Kadar din fruntea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, şi
când, probabil, o parte a elitei româneşti din Ungaria a
întrezărit posibilitatea unei noi redeşteptări, minoritare de data
aceasta. Secolul al XIX‐lea putea oferi exemple mobilizatoare
din acest punct de vedere.
Originile acestei direcții de cercetare se regăsesc încă în
medalioanele lui Gheorghe Petruşan din Foaia noastră, publicate
începând cu anul 1979. Aproape număr de număr, vreme de mai
mulți ani, Gheorghe Petruşan a oferit cititorilor scurte biografii
ale unor personalități de ieri şi de azi ale românilor, fie că sunt
din România sau din Ungaria de dinainte de 1918. Cititorului Foii
i se inculca astfel sentimentul aparteneței la o cultură, alta decât
cea maghiară, de care fusese programatic şi constant
desolidarizat după 1920. Românii din Ungaria redescopereau
astfel sentimentul apartenenței la națiunea română.
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Mijlocul anilor ’80 a însemnat ridicarea pe o treaptă
superioară a revalorizării mişcării culturale şi naționale
româneşt prin intermediul unor articole şi studii. Încă de
atunci, printre cei mai prolifici autori s‐a numărat tânăra
cercetătoare Maria Berényi care a abordat chestiuni legate de
istoria culturală a românilor din Ungaria, istoria presei dar şi a
macedoromânilor din țara vecină, un subiect extrem de drag
autoarei în deceniile care au urmat. Majoritatea analizelor
referitoare la aceştia din urmă sunt realizate prin prisma
mişcării naționale a românilor, căreia macedoromânii i s‐au
raliat încă de la finele secolului al XIX‐lea, când şi‐au
descoperit originile comune cu românii din Transilvania şi
Ungaria. Primele studii mai complexe ale Mariei Berényi
circumscrise acestei direcții de cercetare au fost cele referitoare
la presa românilor din Transilvania şi Ungaria în perioada
modernă, începând cu 1821 şi încheind cu primul război
mondial658, şi la situația şi contextul în care au evoluat şcolile
poporale româneşti din Transilvania şi Ungaria în secolul al
XIX‐lea659. Sunt primele tentative de o asemenea complexitate
realizate de românii din Ungaria. Studiile reprezintă însă
numai începutul unui drum mult bătătorit de Maria Berényi în
următoarele două decenii şi jumătate. Contribuțiile sale în
domeniu sunt din ce în ce mai complexe şi mai semnificative.
Amintim aici trei dintre cărțile care abordează aceeaşi
problematică: Aspecte național‐culturale din istoricul românilor
din Ungaria (1785‐1918660, Cultură românească la Budapesta în
secolul al XIX‐lea661 şi Românii din Ungaria de azi în presa română
Maria Berényi, Din istoricul presei române din Transilvania şi Ungaria (1821‐
1918), în Timpuri, Giula, 1985, p. 43‐61
659 Idem, Şcolile poporale din Transilvania şi Ungaria (sec.XIX), în Idem, Giula,
1988, p.66‐76
660 Idem, Aspecte național‐culturale din istoricul românilor din Ungaria (1785‐
1918), Cărțile ʺDunăreaʺ, Tankönyvkiadó, Budapesta, 1990
661 Idem, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX‐lea, Giula, 2000
658
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din Transilvania şi Ungaria secolului al XIX‐lea (1821‐1918)662.
Alături de acestea, Maria Berényi a publicat numeroase studii
şi articole.
Această direcție de studiu este frecventată şi de alți
cercetători români din Ungaria înainte de 1990. Astfel, Elena
Csobai a publicat un studiu despre istoria cărții la românii din
Ungaria663, iar Eva Cozma ne oferă portretul unui muzicant
român din Ungaria664. În aceeaşi perioadă, profesorul Gheorghe
Petruşan a publicat Lupta lui Iosif Vulcan pentru întemeierea unui
teatru român în Ungaria şi Transilvania665.
După 1990, domeniul a fost tot mai mult cercetat în
condiții mult mai propice. Elena Csobai a investigat instituțiile
purtătoare a identității românilor din Ungaria între cele două
războaie mondiale, în primul rând biserica şi asociațiile
culturale 666, dar şi raporturile dintre religie şi păstrarea culturii
populare tradiționale667. Demne de luat în seamă în aceeaşi linie
investigațională sunt şi contribuțiile Mariei Berényi referitoare
la şcolile confesionale româneşti din comitatul Bichiş668, la
activitatea societăților de lectură ale elevilor români de la
gimnaziile din Seghedin, Szarvas şi Kecskemét669, a fundațiilor

Idem, Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi Ungaria
secolului al XIX‐lea (1821‐1918), Editura NOI, Giula, 1991
663 Elena Csobai, Trei cărți de cătănie în limba română, în Din tradițiile populare
ale românilor din Ungaria, 7, Tankönyvkiadó, Budapesta, 1989, p. 105–123
664 Eva Cozma, Portretul unui muzicant, în Idem, Tankönyvkiadó,
Budapesta, 1988, p. 75‐102
665 Gheorghe Petruşan, Lupta lui Iosif Vulcan pentru întemeierea unui teatru
român în Ungaria şi Transilvania, în Timpuri, Giula, 1985, p. 63–78
666 Elena Csobai, Instituțiile purtătoare a identității românilor din Ungaria în
perioada dintre cele două războaie mondiale, în Lumina ’90‐93, Giula, 1993, p. 7‐10
667 Ibidem, p. 10
668 Maria Berényi, Şcolile române confesionale din comitatul Bichiş, în
Ibidem, p. 18‐20
669 Idem, Din activitatea societăților de lectură ale elevilor de la gimnaziile din
Seghedin, Szarvas şi Kecskemét, în Lumina ʹ96, Giula, 1996 , p.14‐20.
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româneşti din Ungaria care au contribuit la propăşirea tinerilor
români dornici de învățătură670 precum şi a reuniunilor
învățătoreşti din Bihor şi Crişana în secolul al XIX‐lea671. Alături
de cele două prolifice cercetătoare, această direcție de studiu a
mai fost frecventată după 1990 şi de Florica Santău care a
analizat critic situația naționalității române față de sistemul
public de educație din Ungaria672.
Cercetarea învățământului minoritar a devenit un
deziderat atent valorificat. Au excelat şi aici aceiaşi Gheorghe
Petruşan, Maria Berényi şi Gheorghe Santău. Primul a fost mai
atent la şcolile naționalităților din Ungaria începând cu secolul
al XVIII‐lea şi încheind cu perioada comunistă673, personalitatea
lui Alexandru Roman fiind una dintre preferatele sale, făcându‐
i o prezentare detaliată cu ocazia împlinirii unui secol de la
moartea sa674. Maria Berényi s‐a apropiat mai degrabă de Şcolile
poporale române din Ungaria675, investigând şi aportul şcolilor
superioare din Oradea în secolul al XIX‐lea la formarea unei
elite intelectuale româneşti provenite din aşezări care astăzi fac
parte din Ungaria676, atenție deosebită fiind acordată Academiei
de Drept din Oradea, precum şi problematicii învățământului

Idem, Rolul fundațiilor în cultura română din Ungaria în secolul al XIX‐lea,
în Simpozion, II, 1993, p. 57‐74
671 Idem, Reuniuni învățătoreşti din Bihor şi Crişana în secolul al XIX‐lea, în
Simpozion, IX, Giula, 2000, p. 8‐27
672 Florica Santău, A román nemzetiségi oktatás helyzete a mai hazai közoktatási
rendszerben (1945‐1999), în Annales 2000, Giula, 2000, p. 46‐82
673 Gheorghe Petruşan, Şcoli ale naționalităților din Ungaria, în Simpozion, II,
Giula, 1993, p.5‐21
674 Idem, O sută de ani de la moartea lui Alexandru Roman (1826‐1897), în
Conviețuirea (Egyűtélés), an 1, nr.4, 1997‐an 2, nr. 1, Seghedin, 1998, p.
132‐138
675 Maria Berényi, Şcolile poporale române din Ungaria, Simpozion, II, Giula,
1993, p. 22‐33
676 Idem, Români din Ungaria la şcoli superioare din Oradea, în secolul al XIX‐
lea, în Idem, X, Giula, 2001, p. 56‐71
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confesional românesc din Ungaria în secolele XIX‐XX677. În
acelaşi registru tematic cultural Maria Berényi a dezbătut după
1990 şi contactele românilor din arealul Ungariei de azi cu viața
culturală din Banat şi Crişana în secolul al XIX‐lea678 şi Rolul
filantropilor şi mecenaților în formarea vieții național‐culturale a
românilor din Ungaria în secolul al XIX‐lea679, inclusiv conectarea
elitei locale la marile curente culturale europene precum cel
iluminist, studiul Personalități de frunte ale iluminismului
bănățean680, ilustrând foarte bine această tendință.
Reconstituirea mişcării de redeşteptare națională a
românilor din Transilvania şi Ungaria a fost una dintre
temele cele mai serios tratate şi celi mai frecventate de către
cercetătorii români. Maria Berényi şi Elena Csobai în primul
rând, dar şi Gheorghe Petruşan, Gheorghe Santău, Mihai
Cozma, Tiberiu Boca, Tiberiu Herdean şi alții abordează
această tematică dar aproape exclusiv după 1990, întrucât
înainte de această dată acest demers mai amplu ar fi fost
sortit evident eşecului. Totuşi, timid, înainte de 1989 acest tip
de istorie a fost abordat pentru prima dată în
„nonconformista” revistă Timpuri. Printre primii care au
atacat subiectul a fost Elena Csobai care în Mişcările naționale
ale românilor din Ungaria681 discută aşezat despre
nemulțumirile românilor cauzate de politica puterii politice
față de aceştia şi despre reacția la acest tip de atitudine față
de ei. După căderea vechiului regim, Elena Csobai a
Idem, Învățămîntul confesional românesc din Ungaria în secolele al XIX‐XX‐
lea, în Idem, XV, Giula 2006, p. 63‐88
678 Idem, Contactul românilor din Ungaria de azi cu viața culturală din Banat şi
Crişana în secolul al XIX‐lea, în Idem, V, Giula, 1996, p. 89‐111
679 Idem, Rolul filantropilor şi mecenaților în formarea vieții național‐culturale a
românilor din Ungaria în secolul al XIX‐lea, în Idem, XVI, Giula 2007, p. 22‐58
680 Idem, Personalități de frunte ale iluminismului bănățean, în Conviețuirea
(Együtélés), an1, nr. 1, Seghedin, 1997, p. 68‐72
681 Elena Csobai, Mişcările naționale ale românilor din Ungaria, în
Timpuri,Giula, 1986, p. 15–27
677
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continuat acest tip de investigație istorică chiar dacă nu în
mod constant682. Aceasta a fost însoțită de alți autori care au
investigat diverse aspecte ale renaşterii naționale, precum
Tiberiu Boca683.
Restituirea unor momente importante ale luptei
naționale a românilor începând cu secolul al XVIII‐lea a fost
de asemenea o preocupare majoră. Mişcarea memorandistă a
fost una dintre ele, Gheorghe Santău684 şi Gheorghe Petruşan685
marcând momentul la împlinirea unui secol de la eveniment,
chiar dacă, aşa cum sublinia acesta din urmă, subiectul este
încă evitat de cercetătorii români din Ungaria, în timp ce
Maria Berényi aduce în fața cititorilor memoria
memorandistului Aurel Suciu, originar din Chitighaz686.
Acelaşi Gheorghe Petruşan a inițiat o discuție interesantă
referitoare la concepția națională a lui Ioan Slavici687,
interesantă şi inedită mai ales prin analiza atitudinii lui Slavici
față de problema națională.
Revoluția de la 1848 nu putea scăpa de asemenea
neobservată, acest lucru fiind vizibil începând mai ales cu
sfârşitul anilor ’90. Din nou Maria Berényi688 dar şi Gheorghe

Idem, Instituțiile purtătoare a identității românilor din Ungaria în perioada
dintre cele două războaie mondiale, în Lumina ’90‐93, Giula, 1993, p. 7‐10
683 Tiberiu Boca, Despre conştiința națională a românilor din Ungaria, în
Ibidem, p. 22‐27
684 Gheorghe Santău, Memorandumul din 1892 – după 100 de ani, în
Simpozion, III, Giula, 1994, p. 34‐38; Idem, Procesul memorandului – din
punct de vedere istoric şi juridic ‐ , în Idem, IV, Giula, 1995, p. 49‐66
685 Gheorghe Petruşan, De la Supplex Libellus Valachorum la Memorand –
Actualitatea Memorandului ‐, în Ibidem, p. 41‐47
686 Maria Berényi, 150 de ani de la naşterea memorandistului Aurel Suciu,
originar din Chitighaz, în Idem, XIII, Giula, 2004, p. 30‐49
687 Gheorghe Petruşan, Coordonatele concepției naționale a lui Ioan Slavici, în
Idem, VII, Giula, 1998, p. 87‐96
688 Maria Berényi, Românii din Pesta şi evenimentele din 1848‐49, în Idem,
VIII, Giula, 1999, p. 26‐45
682
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Santău autorul unor studii pe această temă689, inclusiv al unuia
incitant referitor la viața lui Avram Iancu690, Nyulas Tünde
Mária, care a dezbătut politica națională a lui Andrei Şaguna în
Revoluția din 1848‐1849 din Transilvania691 au abordat această
temă de cercetare. Interesante sunt şi aserțiunile în aceeaşi
problematică ale lui Gheorghe Petruşan în contextul dezbaterii
raporturilor dintre Nicolae Bălcescu şi Lajos Kossuth692, al
analizării politicii guvernului revoluționar maghiar față de
minorități în contextul evenimentelor paşoptiste693 sau cele pe
marginea rolului jucat de Andrei Şaguna694.
Încă înainte de 1989 Maria Berényi deschide o nouă
direcție de cercetare frecventată în principal de aceasta dar şi de
alții de‐a lungul timpului. Este vorba despre reconstituirea
istoriei comunității macedoromâne (aromâne) din Transilvania
şi Ungaria. Primul studiu, apărut în 1986, cu caracter
introductiv general, intitulat Mozaicuri istorice din viața
macedoromânilor din Austro‐Ungaria, este doar semnalul oferit de
autoare în această direcție695. Proiectul de cercetare, aflat atunci
la debut, s‐a dovedit a fi un proiect de anduranță, întins pe mai

Gheorghe Santău, Concepția lui Kossuth cu privire la Confederația
dunăreană, în Idem, X, Giula, 2001, p.97‐107; Idem, Zbuciumatul secol al 19‐
lea – în mult încercata Transilvanie, în Idem, XIV, Giula, 2005, p. 86‐100
690 Idem, Curiozități din viața şi activitatea lui Avram Iancu, în Idem, XII,
Giula, 2003, p. 98‐125
691 Nyulas Tünde Mária, Politica națională a lui Andrei Şaguna în Revoluția
din 1848‐1849 din Transilvania, în Conviețuirea (Egyűtélés), 1999, an 4, nr. 2‐4,
Seghedin, 2000, p. 99‐111
692 Gheorghe Petruşan, Kossuth és Bălcescu, în Idem, an 6, nr. 3‐4, 2002, an 7,
nr. 1‐2, Seghedin, 2003, p. 74‐82
693 Idem, Politica față de minorități a guvernului revoluționar ungar de la 1848,
în Idem, an 9, nr. 1‐4, 2005, p. 43‐47
694 Idem, Andrei Şaguna, politicianul, în Idem, an 12, nr. 1‐4, Seghedin,
2008, p. 3‐9
695 Maria Berényi, Mozaicuri istorice din viața macedoromânilor din Austro‐
Ungaria, în Timpuri, Giula, 1986, p. 7‐14.
689
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multe decenii, în cadrul căruia figura lui Emanuil Gojdu a fost
una exemplar cercetată. Urmărind activitatea istoriografică a
Mariei Berényi constatăm că aceasta şi‐a făcut un scop din
reconstituirea vieții şi activității acestui mare mecenat român.
Amintim aici doar cărțile sale consacrate subiectului: Istoria
Fundației Gojdu (1870‐1952) / A Gozsdu Alapítvány története (1870‐
1952); Viața şi activitatea lui Emanuil Gojdu (1802‐1870); Moştenirea
lui Gojdu în oglinda presei române şi maghiare (1995‐2005) / Gozsdu
öröksége a román és a magyar sajtó tükrében (1995‐2005)696.
Numeroase alte studii au pregătit fiecare volum în parte.
Investigațiile Mariei Berényi asupra familiei Gojdu au fost
completate cu cele consacrate familiei Sina, mai puțin cunoscută
istoriografiei româneşti, una care a avut un rol extraordinar în
spațiul cultural şi financiar ungar697, precum şi personalității
mitropolitului Andrei Şaguna, căruia îi dedică un număr
important de articole698.
Urmărind aceeaşi direcție de cercetare, Maria Berényi s‐
a aplecat sistematic asupra
principalelor comunități
macedoromâne din arealul Ungariei de azi, cea din Miskolc
fiind studiată cu prioritate699. În acelaşi sens, cu altă ocazie
aceasta discută despre coloniile şi companiile macedoromâne
care şi‐au desfăşurat activitatea pe teritoriul Ungariei de‐a
lungul timpului, accentuând pe faptul că o bună parte din
comerțul Ungariei era în mâna lor şi pe rolul acestora în

Idem, Istoria Fundației Gojdu (1870‐1952) / A Gozsdu Alapítvány története
(1870‐1952), Comp‐Press Kft., Budapesta‐Budapest, 1995; Idem, Viața şi
activitatea lui Emanuil Gojdu (1802‐1870), Giula, 2002; Idem, Moştenirea lui
Gojdu în oglinda presei române şi maghiare (1995‐2005) / Gozsdu öröksége a román
és a magyar sajtó tükrében (1995‐2005), Budapesta‐Budapest, 2005
697 Idem, 150 de ani de la inaugurarea Podului cu lanțuri. Rolul familiei Sina în
spațiul cultural şi financiar ungar, în Lumina ’99, Giula, 1999, p. 3‐10
698 Idem, Bicentenar Andrei Şaguna (1808‐1973), în Idem, Giula 2008, p. 3‐17
699 Idem, Colonia macedoromână din Miskolc şi familia Şaguna, în Simpozion,
VII, Giula, 1998, p. 15‐34
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mişcarea de redeşteptare națională a românilor din Imperiu700.
Inedite sunt şi demersurile circumscrise aceleiaşi direcții de
cercetare prin care Maria Berényi scoate în evidență activitatea
unor femei celebre aparținând acestei comunități în direcția
consolidării ortodoxiei româneşti din Transilvania şi Ungaria în
secolul al XIX‐lea701.
O direcție de cercetare bine structurată în cadrul
istoriografiei românilor din Ungaria este cea care îmbrățişează
reconstituirea istoriei comunităților româneşti din Ungaria.
Principalul inițiator al acestei problematici a fost Elena Csobai,
aceasta cercetând extrem de atent chestiunile referitoare la
trecutul celor mai multe dintre comunitățile românilor din
Ungaria. Demersul său în această direcție poate fi detectat de
asemenea încă înainte de căderea regimului comunist în
Ungaria, în paginile aceleiaşi reviste Timpuri. Chiar dacă titlul
este în concordanță cu optica istoriografiei maghiare, nici nu
putea fi altfel în momentul apariției studiului (1988), acesta
vorbind despre colonizarea românilor din spațiul Ungariei de
astăzi undeva prin secolele XVIII‐XIX702, începutul fusese făcut
şi va fi continuat cu mult succes după 1990. Multe din
comunitățile româneşti datorează Elenei Csobai cunoaşterea
propriilor rădăcini. Conştientă de faptul că dacă românii nu vor
scrie despre ei înşişi, întrucât „istoriografia maghiară relatează
foarte pe scurt despre noi, românii din Ungaria”703, nimeni nu o va
face, Elena Csobai va dezvolta în acest sens un program de

Idem, Colonii macedoromâne în Ungaria (Secolul XVIII‐XX), în Idem, XI,
Giula, 2002, p. 66‐87
701 Idem, Activitatea unor femei celebre pentru întărirea ortodoxiei româneşti
din Transilvania şi Ungaria în secolul al XIX‐lea, în Idem, XVII, Giula 2008,
p. 32‐64
702 Elena Csobai, Colonizarea naționalității române în secolele XVIII‐XIX, în
Timpuri, Giula, 1988, p. 77‐83
703 Idem, Aspecte din istoricul românimii din Bichişciaba (metodologia cercetării
românimii din Bichişciaba), în Sympozion, I, Giula, 1991, p. 35
700
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cercetare întins pe mai multe decenii. Rând pe rând au văzut
lumina tiparului micromonografii locale începând cu
Bichişciaba704, urmată de Aletea705, Ciorvaş706, Giula707,
Vecherd708, Cenadul Unguresc709, Bedeu şi Micherechi710,
Bichiş711. Foarte interesante sunt concluziile autoarei, unele
aproape generale, referitoare la destinele comunității românilor
din Ungaria, conform cărora aceasta se topeşte în mod accelerat
în lumea maghiară, în primul rând din cauza împrejurărilor
istorice şi, desigur, cu largul concurs al autorităților statului.
Elena Csobai a fost secondată în această direcție de
cercetare de alți reprezentanți ai elitei româneşti. Îi amintim aici
pe Gheorghe Santău, care a investigat atent, în mai multe
rânduri, comunitatea din care face parte, cea din Chitighaz712,
Mihaela Bucin, care a scris o monografie dedicată localității

704 Idem, Aspecte din istoricul românimii din Bichişciaba (metodologia cercetării
românimii din Bichişciaba), în Ibidem, p. 35‐39
705 Idem, Românii din Aletea, în Idem, V, Giula, 1996, p. 112‐119
706 Idem, Românii din Ciorvaş, în Idem, VI, Giula, 1997, p. 76‐90
707 Idem, Aspecte din istoria românilor din Giula, în Idem, VIII, Giula, 1999, p.
65‐74; Idem, Comunitatea română din Giula germană în secolul al XIX‐lea, în
Idem, XIV, Giula, 2005, p. 68‐85; Idem, Comunitățile româneşti din Giula în
perioada interbelică, în Idem, XV, Giula 2006, p. 89‐100
708 Idem, Comunitatea românească din Vecherd, în Idem, IX, Giula, 2000, p. 92‐
105
709 Idem, Comunitatea românească din Cenadul Unguresc, în Idem, X, Giula,
2001, p. 108‐114; Idem, Comunitatea românească din Cenadul Unguresc între
cele două Războaie mondiale (1910‐1945), în Idem, XI, Giula, 2002, p. 95‐108
710 Idem, Comunitatea românească din Bedeu şi Micherechi pe baza cercetărilor
demografice, în Idem, XIII, Giula, 2004, p. 107‐113
711 Idem, Aspecte din istoria comunitții ortodoxe române din Bichiş, în Idem,
XVIII, Giula 2009, p. 90‐99
712 Gheorghe Santău, Despre originea românilor din Chitighaz, în Timpuri,
Giula, 1986, p. 45–55; Idem, Comuna Chitighaz în anii 1848–1849, în Idem,
Giula, 1988, p. 58–65; Idem, Românii din Chitighaz – în lumina unei
sociografii, în Idem, Giula, 1989, p. 7–11; Idem, Originea comunei şi a
românilor din Chitighaz, în Idem, Giula, 1991, p. 45–5
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Otlaca‐Pustă713 şi Florea Olteanu, autorul unor lucrări
consacrate istoriei românilor din Giula714.
Un alt domeniu de cercetare investigat cu insistență a
fost cel dedicat unor personalități reprezentative pentru
comunitatea românilor din Ungaria. Acest spațiu publicistic a
fost ocupat de mai mulți autori români din Ungaria, care au
evidențiat mai multe personalități aparținătoare minorității
române. Maria Berényi ne dezvăluie două nume mai puțin
cunoscute precum cele ale filologilor, folcloriştilor şi
etnografilor Gheorghe Alexici715 şi Atanasie Marian
Marienescu716, aceeaşi autoare aducându‐l în prim plan şi pe
publicistul român din Crîstor, Alexandru Olteanu, care între
cele două războaie mondiale a publicat în Familia, Cele trei
Crişuri, Aurora, dar şi la Gândirea, Curentul, ultimele două din
Bucureşti717. Ioan Cavaler de Puşcariu718, Eftimie Murgu şi
Gheorghe Ioanovici, unul dintre cei mai apropiați colaboratori
ai lui Andrei Şaguna şi fost secretar de stat în Ministerul
Cultelor din Budapesta, precum şi Vincențiu Babeş719, au făcut
de asemenea obiectul preocupărilor istoriografice ale Mariei
Berényi. Nu în ultimul rând, amintim schița monografică a
aceleiaşi autoare consacrate memorandistului Aurel Suciu,
Mihaela Bucin, Otlaca Pustă. Schiță monografică, în Simpozion, I, Giula,
1991, p. 40‐44
714 Florea Olteanu, Românii din Giula în secolul al XIX‐lea, Giula, 1999; Idem,
Românii din Giula în secolul al XIX‐lea, în Conviețuirea (Egyűtélés), an 2, nr. 4,
Seghedin, 1998 – an 3, nr. 1, 1999, p. 3‐11
715 Maria Berényi, 140 de ani de la naşterea filologului şi folcloristului Gheorghe
Alexici, în Izvorul, 25, 2004, p. 3‐13
716 Idem, Activitatea folcloristică şi etnografică a lui Atanasie Marian
Marienescu (1830‐1915), în Idem, 26, 2005, p. 3‐13
717 Idem, Alexandru Keresztúry‐Olteanu – publicist şi scriitor bilingv din epoca
interbelică, în Lumina ‘’94, Giula, 1993, p. 23‐27
718 Idem, 180 de ani de la naşterea lui Ioan cavaler de Puşcariu (1824‐1911), în
Idem, Giula, 2004, p. 3‐10
719 Idem, Centenar Vincențiu Babeş, în Idem, Giula, 2007, p. 3‐11
713
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originar din Chitighaz720 şi materialul consacrat activității lui
Sextil Puşcariu de colaborator la revista budapestană
Luceafărul721.
La rândul său, Elena Csobai a consacrat două schițe
monografice, prima lui Teodor Papp722, unul dintre cei mai
bogați români din Ungaria născuți la Giula, care şi‐a lăsat
averea cu mare generozitate propăşirii naționale şi spirituale a
tinerilor români, şi cealaltă lui Iustin Popovici723, personalitate
marcantă a românilor din Giula la finele secolului al XIX‐lea şi
începutul celui următor.
Lămuritoare sunt din acest punct de vedere şi
contribuțiile lui Gheorghe Petruşan: articolul care abordează
personalitatea lui Alexandru Roman724, precum şi grupajul din
Conviețuirea editat în memoria unuia dintre cei mai importanți
folclorişti şi etnologi români din Ungaria, Alexandru Hoțopan,
trecut în neființă în anul 2007. Gheorghe Petruşan evocă
personalitatea acestuia într‐un articol emoționant725, aelaşi lucru
făcându‐l Edda Illyés726 şi Mihaela Bucin727.

Idem, 150 de ani de la naşterea memorandistului Aurel Suciu, originar din
Chitighaz, în Simpozion, XIII, Giula, 2004, p. 30‐49
721 Idem, Sextil Puşcariu – colaborator la revista budapestană “Luceafărul”, în
Conviețuirea (Egyűtélés), an 2, nr. 4, 1998 – an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p.
22‐25
722 Elena Csobai, In Memoriam: Teodor Papp, în Simpozion, XII, Giula, 2003,
p. 54‐62
723 Idem, 100 de ani de la moartea lui Popovici Iustin (Bichiş 1839 – Giula 1905),
în Lumina 2005, Giula, 2005, p. 29‐31
724 Gheorghe Petruşan, O sută de ani de la moartea lui Alexandru Roman
(1826‐1897), în Conviețuirea (Egyűtélés), an 1, nr.4, 1997‐an 2, nr. 1,
Seghedin, 1998, p. 132‐138
725 Idem, La mormîntul lui Alexandru Hoțopan, în Idem, an 11, nr. 1‐4,
Seghedin, 2007, p. 3‐5
726 Edda Illyés, Calm de suflet, lucid de spirit. În loc de memento Alexandru
Hoțopan, în Idem, p. 5‐8
727 Mihaela Bucin, Încercarea unică a lui Alexandru Hoțopan, în Idem, p. 9‐13
720
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Incontestabil, de cele mai multe abordări au beneficiat
Gheorghe Pomuț şi Moise Nicoară, două personalități născute
la Giula. Elena Csobai şi Maria Berényi sunt principalele
responsabile ale acestor demersuri. Poate cele mai multe studii
le datorăm Elenei Csobai. După un scurt istoric care prezintă
date din viața şi activitatea lui Gheorghe Pomuț728, aceasta
revine asupra subiectului cu o incursiune în istoriografia
maghiară referitoare la Gheorghe Pomuț729, între care şi o
lucrare a Mariei Berényi, publicată într‐o revistă maghiară la
mijlocul anilor ’80730, aceasta din urmă revenind cu un medalion
Gheorghe Pomuț, în revista Lumina, publicat în 2007731. De
asemenea, Gheorghe Ruzsa a realizat la rândul său unele
considerații pe tema persistenței lui Gheorghe Pomuț în
conştiința istorică a românilor din Giula732.
Moise Nicoară a fost în egală măsură restituit de aceiaşi
cercetători. Astfel, Elena Csobai a realizat un studiu în care a
discutat modul în care Moise Nicoară a fost perceput în
istoriografia română733, iar în altul a investigat raporturile
acestuia cu românii din Giula734. Ceva mai bogată în informații
referitoare la Moise Nicoară este lucrarea Mariei Berényi,
intitulată 140 de ani de la moartea lui Moise Nicoară735. Alături de
aceasta mai amintim articolul aceleiaşi autoare care dezbate
Elena Csobai, Date din viața şi activitatea lui Gheorghe Pomuț, în
Lumina’98, Giula, 1998, p. 21‐24
729 Idem, Gheorghe Pomuț în istoriografia maghiară, în Idem, Giula, 2002, p. 21‐23
730 Maria Berényi, Gyulai románból ‐ magyar honvédtiszt, majd amerikai
tábornok (Mozaikok egy életképhez), în Békési Élet, 1985/3, p.395‐399
731 Idem, Gheorghe Pomuț (1818‐1882), în Lumina 2007, Giula 2007, p. 2932
732 Gheorghe Ruzsa, Gheorghe Pomuț în conştiința istorică a românilor din
Giula, în Idem, Giula, 2002, p. 19‐20
733 Elena Csobai, Moise Nicoară în istoriografia română, în Idem, Giula, 2001, p. 6‐8
734 Idem, Moise Nicoară şi românii din Giula, în Simpozion, IV, Giula, 1995,
p.34‐39
735 Maria Berényi, 140 de ani de la moartea lui Moise Nicoară, în Lumina 2001,
Giula, 2001, p. 9‐16
728
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contribuția lui Moise Nicoară la istoria național‐culturală a
românilor din Ungaria736.
Alături de Gheorghe Pomuț sau Moise Nicoară, în
rândul personalităților revalorizate se înscrie şi David Voniga,
redactorul şi proprietarul periodicului Lumina apărut la Giula la
sfârşitul secolului al XIX‐lea. Cel mai complex material
consacrat vieții şi activității lui David Voniga a fost realizat de
Maria Berényi737, pentru ca Elena Csobai să ne ofere date
complementare referitoare la locul ocupat de David Voniga în
presa românească738, autoarea sesizând numărul mic al scrierilor
referitoare la acesta de‐a lungul timpului.
Istoria confesională a fost de asemenea o direcție de
studiu abordată de unii cercetători. Biserica ortodoxă, confesiune
majoritară printre românii din Ungaria, a fost cel mai amplu
investigată. Cel mai bine ilustrează această direcție de acțiune
volumul lui Teodor Misaroş, Din istoria comunităților bisericeşti
ortodoxe române din Ungaria739, susținută inițial ca lucrare de
doctorat în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din
Bucureşti. Deşi teza a fost prezentată public în anul 1973,
publicarea ei în Ungaria a fost posibilă abia în 1990, într‐o primă
ediție740, urmată de o a doua în 2002, întrucât prima se
epuizase741. Reprezentativă pentru această zonă a cercetării este
şi cartea semnată de Elena Csobai şi Emilia Martin intitulată
Vestigiile Bisericii Ortodoxe din Ungaria742, unde este realizată o
Idem, Contribuția lui Moise Nicoară la istoria național‐culturală a românilor
din Ungaria, în Simpozion, IV, Giula, 1995, p. 19‐33
737 Idem, Viața şi activitatea lui David Voniga (1867‐1933), în Lumina 2003,
Giula, 2003, p. 7‐23
738 Elena Csobai, David Voniga în presa românească, în Idem, p. 24‐26
739 Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
R.P.Ungară, Budapesta, 1990, ediția I; Giula, 2002 , ediția a II‐a
740 Eva Iova, Nota editorului, în Ibidem, p. 7, Giula, 2002
741 Ibidem
742 Elena Csobai, Emilia Martin, Vestigiile Bisericii Ortodoxe din Ungaria,
Giula, 1999
736
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prezentare a colecțiilor bisericilor ortodoxe române din țara
vecină, adunate de cele două inimoase cercetătoare. Volumul a
fost prefațat de un articol semnat de aceleaşi Elena Csobai şi
Emilia Martin, Colecția Bisericilor Ortodoxe Române din Ungaria743,
care a văzut lumina tiparului cu un an înainte.
Maria Berényi a numărat între preocupările sale şi
istoria confesională. Realizările din acest spațiu sunt
racordabile fie unor momente importante din istoria
ortodoxiei transilvănene precum reînființarea Mitropoliei
Ardealului744, catalogată drept un rezultat al unui demers
lucid şi perseverent al lui Andrei Şaguna, sau rolului jucat de
asociațiile de femei aparținând comunității macedoromâne din
Ungaria în direcția consolidării acestei confesiuni în folosul
românilor din Transilvania şi Ungaria745. Tematici similare
sunt abordate şi de către Elena Csobai în mai multe rânduri746.
În fine, aceluiaşi aparțin şi eforturile preotului Marius
Maghiar, autor al unei teze interesante despre încreştinarea
foştilor migratori unguri susținută în lucrarea Rolul ortodoxiei
în încreştinarea ungurilor747.
Greco‐catolicismul a fost la rândul său angrenat în
discuțiile cercetătorilor români din Ungaria. Maria Berényi,
într‐un studiu intitulat Rolul Episcopiei de Hajdúdorog în istoria
greco‐catolicilor români din Ungaria748, consideră că unirea
Idem, Colecția Bisericilor Ortodoxe Române din Ungaria, în Simpozion, III,
Giula, 1994, p. 52‐57
744 Maria Berényi, 140 de ani de la reînființarea Mitropoliei Ardealului, în
Idem, XIV, Giula, 2005, p. 27‐45
745 Idem, Activitatea unor femei celebre pentru întărirea ortodoxiei româneşti din
Transilvania şi Ungaria în secolul al XIX‐lea, în Idem, XVII, Giula 2008, p. 32‐64
746 Elena Csobai, Aspecte din istoria comunității ortodoxe române din Bichiş, în
Idem, XVIII, Giula 2009, p. 90‐99
747 Marius Maghiar, Rolul ortodoxiei în încreştinarea ungurilor, în Idem, III,
Giula, 1994, p. 58‐60
748 Maria Berényi, Rolul Episcopiei de Hajdúdorog în istoria greco‐catolicilor
români din Ungaria, în Idem, XII, Giula, 2003, p. 62‐82
743
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religioasă a avut o consecință majoră pentru blocul românesc de
dincoace de Carpați, anume divizarea acestuia, ceea ce a condus
încă din secolul al XVIII‐lea la încercările de maghiarizare a
elementului românesc din partea de vest şi din regiunile de şes
dinspre Tisa. Înființarea Episcopiei de Hajdúdorog a
reprezentat, în opinia autoarei, asaltul suprem asupra satelor cu
populație românească greco‐catolică din acest spațiu, ceea ce a
condus, în timp la rapida asimilare a românilor din satelor
greco‐catolice româneşti care au rămas în Ungaria după 1918:
Leta Mare, Bedeu şi Pocei. În acelaşi timp, însă, într‐o altă
lucrare, Greco‐catolicismul şi efectele sale în viața național‐culturală
a românilor din Transilvania, Maria Berényi acceptă şi
consecințele pozitive pentru românii uniți care au decurs din
actul unirii749, unirea cu Biserica Romei fiind văzută ca o soluție
realistă, care a dat semnalul unei resurecții a națiunii române în
întregul său750.
Încă de la sfârşitul secolului al XIX‐lea şi începutul celui
următor, în acest spațiu şi‐au făcut simțită prezența
reprezentanții cultelor neoprotestante. În foarte scurt timp, mai
accentuat după 1920 când preoții ortodocşi au părăsit în masă
parohiile rămase în Ungaria, aceste culte au prins printre săteni.
În consecință, literatura istorică a românilor din Ungaria
consemnează şi lucrări care tratează trecutul acestor biserici,
mai ales al celei baptiste. Problematica a fost abordată aproape
exclusiv după 1990. Printre cei mai importanți cercetători care s‐
au angajat la restituirea istoriei cultului baptist în satele cu
populație românească, din Ungaria, s‐a aflat Alexandru
Hoțopan. Încă la mijlocul anilor ’90 acesta a realizat Istoria
bisericii baptiste din Micherechi, 1921‐1950 (fragmente), publicată

Idem, Greco‐catolicismul şi efectele sale în viața național‐culturală a
românilor din Transilvania, în Conviețuirea (Egyűtélés), an 1, nr.4, 1997‐an 2,
nr. 1, Seghedin, 1998, p. 52‐61
750 Ibidem, p. 61
749
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în două părți în Lumina’97751 şi Lumina ’98752, unde oferă un
discxurs coerent începând cu debutul cultului baptist la
Micherechi. Câțiva ani mai târziu, Alexandru Hoțopan a
dezvoltat subiectul într‐un volum mai amplu intitulat Istoria
bisericii baptiste din Micherechi 1921‐1950753. Tot acestui aparține
şi lucrarea Anamariei Brad consacrată răspândirii religiei
baptiste în comunele româneşti: Chitighaz, Cenadul Unguresc,
Micherechi, Apateu şi Crîstor754. Printre primii care a abordat
însă subiectul s‐a numărat Ştefan Cioca, cel care a elaborat o
lucrare mai amplă despre biserica baptistă din Chitighaz755.
Autorul fixează locul Chitighazului în dezvoltarea acestei
confesiuni, considerând că a fost printre primele localități
româneşti din Ungaria în care au sosit elemente ale unei
misiuni baptiste.
Istoriografia românilor din Ungaria cunoaşte în ultimii
ani şi o direcție de cercetare sugerată de „Analele” franceze.
Sugestivă şi fundamentală pentru această direcție de cercetare
este discuția teoretică a Mihaelei Bucin despre rolul textului
folcloric, a povestirii, în recuperarea istoriei756. Autoarea
sugerează că recursul la acest tip de izvor istoric poate fi o
soluție pentru reconstituirea istoriei comunității române din
Ungaria. Aceasta în condițiile în care românii cunosc foarte
puține lucruri despre propria istorie. Cauza rezidă, spune
Mihaela Bucin, din faptul că românii din Ungaria
Alexandru Hoțopan, Istoria bisericii baptiste din Micherechi, 1921‐1950 I.,
(fragmente), în Lumina ’97, Giula, 1997, p. 5‐16
752 Idem, Istoria bisericii baptiste din Micherechi, 1921‐1950 II (fragmente), în
Idem, Giula, 1998, p. 3‐16
753 Idem, Istoria bisericii baptiste din Micherechi 1921‐1950, Giula, 2001
754 Anamaria Brad, Răspîndirea religiei baptiste în comunele româneşti:
Chitighaz, Cenadul‐Unguresc, Micherechi, Apateu şi Crîstor, în Conviețuirea
(Együtélés), an 1, nr. 1, Seghedin, 1997, p. 52‐56
755 Ştefan Cioca, Biserica baptistă din Chitighaz (1891‐1993), Chitighaz, 1993
756 Mihaela Bucin, Textul folcloric şi recuperarea istoriei, în Idem, an 6, nr. 1‐2,
Seghedin, 2002, p. 7‐18
751
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contemporană şi‐au însuşit codul cultural maghiar şi viziunea
oficială asupra istoriei spațiului în care trăiesc.
Utililizarea textelor folclorice, a povestirilor, sunt, cel
puțin pentru românii din Ungaria, indispensabile, consideră
Mihaela Bucin. Pe de o parte datorită faptului că istoria „mare”
nu are în vedere micile comunități, iar pe de alta pentru că
istoria acestor comunități nu poate fi făcută decât luând în
considerare memoria colectivă, întrucât izvoarele clasice sunt
extrem de puține.
Adoptând un punct de vedere exprimat de Paul
Ricoeur, Mihaela Bucin consideră că textul folcloric, povestirea,
chiar dacă pentru istoriografie reprezintă o sursă marginală,
este primul mod în care omul încearcă să înțeleagă
evenimentul757. Cu toate acestea, dacă pentru istoria „mare”
povestirea este adesea lăsată ca ultim argument istoriografic, în
cazul comunităților româneşti aceasta este un izvor
fundamental758.
Chiar dacă este încă firavă, această direcție de studiu
merită menționată întrucât arată deschiderea spre noi provocări
intelectuale, mai vizibile în cazul tinerei generații. Dezbaterile
sunt noi în perimetrul istoriografic al românilor din Ungaria.
Mihaela Bucin recurge bunăoară la instrumentarul istoriei
mentalităților atunci când face referiri la imaginile şi
stereotipiile etnice existente în cadrul comunităților româneşti
din Ungaria759, aplecându‐se în mod special asupra relațiilor
interetnice existente în localitatea Chitighaz760, o localitate
multietnică în care conviețuiesc în proporții importante români,
unguri şi evrei. Aceluiaşi areal interpretativ i se circumscrie şi
Ibidem, p. 8
Ibidem
759 Mihaela Bucin, Imagine şi stereotipie etnică, în Annales 2000, Giula, 2000,
p. 138‐152
760 Idem, Relații interetnice în localitatea Chitighaz, în Simpozion, VI, Giula,
1997, p. 56‐64
757
758
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lucrarea Anei Hoțopan, un cercetător din mai tânăra generație,
care investighează, apelând la imaginarul istoric, locul
țiganilor în cultura românilor din Ungaria761. Aceasta propune
practic o nouă direcție în istoriografia românilor din Ungaria
oferind o cercetare interesantă cadrată pe un studiu de caz,
conviețuirea țiganilor cu românii în satul Micherechi. Aceeaşi
Ana Hoțopan lansează o incitantă discuție referitoare la Viața
erotică la românii din Micherechi762, ceea ce reprezintă de
asemenea o abordare nouă şi modernă utilizând surse şi
izvoare colaterale precum zicătorile, strigăturile şi vorbele de
duh existente în Micherechi.
Tot la acest capitol menționăm şi eforturile în direcția
realizării unor sinteze privitoare la istoria românilor din
Ungaria. Cercetătorii români de aici au încercat să realizeze
câteva opere de gen, toate fiind construite pe baza
instrumentarului avut la îndemână, lipsind investigația istorică
profundă şi fiind, mai ales, încadrate în tiparul istoriografiei
maghiare. Ajunge doar să amintim faptul că niciuna nu
vorbeşte despre originile limbii şi poporului român (dacii şi
romanii negăsindu‐se nici măcar într‐un glosar de termeni)
invariabil fiecare începând cel mai devreme cu secolul al XVIII‐
lea. Prin aceasta se respectă întrutotul punctul de vedere oficial
al istoriografiei maghiare care acceptă prezența românilor în
Transilvania şi Ungaria doar din Secolul Luminilor.
Proiecte de realizare a unei lucrări de sinteză asupra
istoriei comunității românilor din Ungaria au existat încă de la
începutul anilor ’90. În momentul constituirii Comunității
cercetătorilor ştiințifici şi a creatorilor români din Ungaria, ulterior a
Institutului de Cercetare a Istoriei Românilor din Ungaria ideea
germina deja. Câțiva ani mai târziu, într‐un interesant articol,
Ana Hoțopan, Imaginea țiganilor în cultura românilor din Ungaria, în
Idem, XII, Giula, 2003, p. 198‐211
762 Idem, Viața erotică la românii din Micherechi, în Idem, XIII, Giula, 2004, p.
219‐225
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Gheorghe Petruşan aducea sugestii pentru O schiță a istoriei
românilor din Ungaria763, unde acesta considera extrem de
importantă realizarea unei istorii a acestora.
Realizările de până în prezent nu sunt foarte multe.
Printre primele contribuții de gen se remarcă volumul Elenei
Csobai, Istoricul românilor din Ungaria de azi764. Valorificând în
primul rând cercetările proprii, autoarea prezintă principalele
repere din trecutul românilor din Ungaria. Chiar dacă volumul
nu este foarte extins, acesta oferă cititorului o idee despre
evoluția românității din Ungaria.
Ceva mai complexă este contribuția semnată de
Gheorghe Petruşan, Emilia Martin şi Mihai Cozma intitulată
Românii din Ungaria765. Aceasta discută mai pe larg despre
minoritatea română din Ungaria şi momentul constituirii
fiecărei comunități în parte. Sunt articulate informații din mai
multe sfere ale vieții româneşti. Alături de aspectele politice,
cartea dezvoltă problema aşezării, repartiției geografice şi
numărului românilor din Ungaria, despre cultura populară a
românilor, mediul de locuit, îmbrăcămintea, obiceiurile şi
alimentația acestora, tradițiile şi aspectele identitare dar şi
despre învățământul şi cultura minoritară. Apropiată tematic
este o altă lucrare purtând un titlu similar, Românii din
Ungaria766, apărută în 2004 sub coordonarea lui Ioan Ciotea.
Ceea ce are în plus totuşi acest volum sunt datele datele
recensământului realizat în Ungaria în anul 2001, care susține
în opinia autorilor fenomenul dispariției treptate a minorității
române. Tot la categoria sintezelor istorice de substanță, chiar
dacă referitoare la trecutul comunităților ortodoxe din Ungaria
este cartea lui Teodor Misaroş, Din istoria comunităților bisericeşti
Gheorghe Petruşan, O schiță a istoriei românilor din Ungaria, în Idem, VI,
Giula, 1997, p. 91‐98
764 Elena Csobai, Istoricul românilor din Ungaria de azi, Giula, 1996
765 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin şi Mihai Cozma, op. cit.
766 ***, Românii...
763
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ortodoxe române din R.P.Ungară767. Practic lucrarea analizează
toate comunitățile româneşti ortodoxe din Ungaria. Cum
majoritatea acestora erau ortodoxe, este vorba implicit despre
marea majoritate a românilor din țara vecină.

Problema începuturilor românilor din Ungaria
trianonică
„Indiferent că ne place sau nu, istoria românilor nu poate
începe cu anul 894 al erei noastre, nici cu încoronarea Sfîntului
Ştefan al ungurilor”768. Fraza îi aparține Mihaelei Bucin, fiind
inserată într‐un studiu referitor la necesitatea cercetării oneste a
trecutului comunității române din Ungaria.
În lipsa unor arheologi proveniți din cadrul comunității
româneşti din Ungaria care să urmărească problematica unei
eventuale prezențe a unor elemente daco‐romane, romanice şi
româneşti în arealul locuit azi de românii din Ungaria,
majoritatea punctelor de vedere ale cercetătorilor români de aici
acceptă ideea conform căreia înaintaşii lor au fost „colonizați”
în respectivele teritorii începând cel mai devreme de la finele
secolului al XVI‐lea, pentru ca în secolele XVIII‐XIX să fie
întemeiate apoi cele mai multe dintre comunități. Cu toate
acestea ei consideră că românii din Ungaria sunt „băştinaşi pe
aceste locuri”769. Istoriografia românească are, în general, o
părere diferită, susținând că multe izvoare istorice şi
descoperirile arheologice pomenesc despre prezența unor
Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
R.P.Ungară, Budapesta, 1990
768 Mihaela Bucin, Avem nevoie de istorie?, în Conviețuirea (Együtélés), an2,
nr. 4, 1998 – an 3, nr. 1, 1999, Seghedin, 1999, p. 80‐82
769 ***, Românii..., p. 1; Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti
ortodoxe române din R.P.Ungară, Giula, 2002, p. 13‐14; Gheorghe Petruşan,
Emilia Martin, Mihai Cozma, op. cit., p.3, etc.
767
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elemente daco‐romane, romanice şi mai apoi româneşti în zona
Crişurilor încă dinainte de venirea ungurilor în câmpia
Panonică770.
Autorii români din Ungaria, în lipsa unor cercetări
arheologice dar şi documentare mai vechi de secolul al XVIII‐
lea pornesc în reconstituirea istoriei comunității române abia cu
acest secol. Practic, documentele cele mai timpurii utilizate de
cercetători sunt create de parohiile ortodoxe româneşti. Ele nu
sunt însă mai vechi de secolul al XVIII‐lea, conform spuselor
acestora. Ca început al fiecărei comunități româneşti din
Ungaria este considerat momentul în care documentele
parohiale vorbesc despre constituirea parohiei. Exemple clasice
din acest punct de vedere sunt lucrările Elenei Csobai
referitoare la românii din Bichişciaba771, Aletea772, Ciorvaş773,
Giula774, Vecherd775, Cenadul Unguresc776, Bedeu, Micherechi777
C.C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi
timpuri până astăzi, Editura Albatros, Bucureşti, 1975, p. 155; Ştefan Pascu,
Contribuțiuni documentare la istoria românilor în sec. XIII şi XIV, Sibiu, 1944,
p. 8‐9; Radu Popa, Zur kirchlichen Organization der Rumänien in
Nordsiebenbürgen im Lichte der patriarchalischen Privilegiums von 1391, în
Ostkirchlische Studien, 24, 1975, 4, p. 317; Şerban Papacostea, Românii în
secolul al XIII‐lea între cruciată şi Imperiul Mongol, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1993, p. 59‐60
771 Elena Munteanu Csobai, Aspecte din istoricul românimii din Bichişciaba
(metodologia cercetării românimii din Bichişciaba), în Sympozion, I, Giula, 1991, p. 35‐39
772 Elena Csobai, Românii din Aletea, în Idem, V, Giula, 1996, p. 112‐119
773 Idem, Românii din Ciorvaş, în Idem, VI, Giula, 1997, p. 76‐90
774 Idem, Aspecte din istoria românilor din Giula, în Idem, VIII, Giula, 1999, p.
65‐74; Idem, Comunitatea română din Giula germană în secolul al XIX‐lea, în
Idem, XIV, Giula, 2005, p. 68‐85; Idem, Comunitățile româneşti din Giula în
perioada interbelică, în Idem, XV, Giula 2006, p. 89‐100
775 Idem, Comunitatea românească din Vecherd, în Idem, IX, Giula, 2000,
p. 92‐105
776 Idem, Comunitatea românească din Cenadul Unguresc, în Idem, X, Giula,
2001, p. 108‐114; Idem, Comunitatea românească din Cenadul Unguresc între
cele două Războaie mondiale (1910‐1945), în Idem, XI, Giula, 2002, p. 95‐108
770
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şi Bichiş778, dar şi altele precum sintezele de istorie a românilor
din Ungaria: Gheorghe Petruşan, Emilia Martin şi Mihai
Cozma, Românii din Ungaria, Românii din Ungaria, editor
responsabil Ioan Ciotea, Elena Csobai, Istoricul românilor din
Ungaria de azi, care dezbat chestiuni legate de istoria
comunităților româneşti din Ungaria.
Elena Csobai îşi însuşeşte punctul de vedere conform
căruia cei mai timpurii colonişti români s‐au aşezat la Giula şi
Bedeu şi erau de religie ortodoxă779. Aceleaşi puncte de vedere
sunt îmbrățişate şi de Gheorghe Petruşan în partea istorică
semnată de el din Românii din Ungaria. Atât Elena Csobai cât şi
Gheorghe Petruşan sunt adepții colonizării în două etape a
românilor în părțile estice ale Ungariei de astăzi. Prima etapă
începe la sfârşitul secolului al XVII‐lea şi durează un secol, iar
cea de‐a doua etapă începe, spun aceştia, la sfârşitul secolului al
XIX‐lea şi se întinde până tocmai în preajma celui de‐al doilea
război mondial când, prin „roirea” unei părți a locuitorilor
români în spații învecinate s‐au constituit Otlaca Pustă şi
Cserekert780. Este un punct de vedere amplu îmbrățişat şi de
istoriografia maghiară, aşa‐numita origine a coloniştilor români
fiind de asemenea un subiect controversat. Cei mai mulți autori
preiau facil sintagma „trăim în Ungaria de aproape 300 de ani”.
Nimeni, practic, nu a reflectat asupra acestui dat istoriografic.
Profesorul Mihai Cozma a semnalat această stare de lucruri
inertă referitoare la preluarea mecanică a acestei teorii781.
Idem, Comunitatea românească din Bedeu şi Micherechi pe baza cercetărilor
demografice, în Idem, XIII, Giula, 2004, p. 107‐113
778 Idem, Aspecte din istoria comunității ortodoxe române din Bichiş, în Idem,
XVIII, Giula 2009, p. 90‐99
779 Idem, Instituțiile purtătoare a identității românilor din Ungaria în perioada
dintre cele două războaie mondiale, în Lumina, ’90‐93, p. 7
780 Idem, Instituțiile purtătoare a identității românilor din Ungaria în perioada
dintre cele două războaie mondiale, în Ibidem, p. 7
781 Mihai Cozma, De când trăim în Ungaria? (Reflecție asupra unei erori), în
Idem, Giula, 1994, p. 22
777
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Pentru el constatarea cu pricina este prea puțin gândită, pur
şi simplu falsă, rezultatul unei erori. În opinia lui afirmația
este învăluită într‐o negură completă „cu atît mai deasă, cu cît
niciodată nu se precizează cealaltă țară, din care se consideră că ne‐
am fi mutat pe locurile de azi. Ar fi imposibil, deoarece ‐ ne
conving datele istorice – tot Ungaria a fost țara din care am venit
încoace”782. Eroarea, în opinia lui Mihai Cozma, provine din
interpretarea greşită a mişcărilor de populație dinspre zona
muntoasă a Crişanei spre zona Tisei, în condiții istorice
binecunoscute şi precizate deja, spațiu în care se afla deja o
populație românească. Această deplasare s‐a produs, spune
autorul, din Ungaria în Ungaria, aşadar nici vorbă de
migrație dintr‐un stat în altul. Astfel, spunea acesta „pentru
strămoşii noştrii n‐a însemnat o adevărată integrare într‐un alt
stat. Nu poate fi luat nicidecum în serios când este vorba despre
locurile noastre de proveniență, după cum, de pildă, nici românul
din Muntenia, fugit peste munți, în Transilvania, nu s‐a
considerat pe vremuri originar din Turcia, numai pentru că Țara
(lui) Românească era sub ocupație otomană. Am fost şi sîntem în
toate privințele români din Ungaria”783. Mihai Cozma realizează
aici
o foarte subtilă argumentație logică a teoriei
continuității româneşti în spațiul transilvănean.
Cu toate acestea, unii cercetători, făcând trimitere la o
serie de descoperiri arheologice întâmplătoare şi informații
documentare, sugerează că pe actualul teritoriu al Ungariei
prezența românilor poate fi documentată deja în epoca
arpadiană. Teodor Misaroş bunăoară, în teza lui de doctorat
intitulată Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, apărută în două ediții, 1990 şi 2002, vorbeşte despre
vestigiile unei biserici de rit bizantin la Giula datând din

782
783

Ibidem
Ibidem
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anul 1295784, trăgând concluzia că cei care au ridicat această
biserică nu puteau fi decât români ortodocşi. Acelaşi Teodor
Misaroş prezenta date preluate din conscripția domeniului
Giulei de la 1525 unde erau consemnate mai multe familii
româneşti785, în timp ce în momentul asediului cetății Giula
de către otomani la 1566 la apărarea ei au participat şi
localnici români786. Informațiile referitoare la români se
înmulțesc în deceniile care au urmat, la 1651 fiind semnalat
chiar şi un ierarh ortodox pe nume Sofronie care se intitula
„mitropolitul cetăților Lipova şi Giula”787.
Volumul lui Teodor Misaroş oferă noi şi noi informații,
documentare mai ales, despre prezența mai timpurie a
românilor în actualul areal estic al Ungariei, conturând clar
opinia potrivit căreia începând cu secolul al XV‐lea, numărul
românilor a crescut considerabil prin colonizarea unui număr
important de români în zona Crişului Alb, unde s‐au stabilit în
mod definitiv788.
Foarte interesant, Teodor Misaroş a adus în sprijinul
sugestiilor sale opinii ale unor istorici maghiari precum
Hunfalvi Pál, care susținuse că încă în 1404, satele Vitha,
Keresztúr, Csernetfalva şi Zvalt‐puszta au fost dăruite de regele
Sigismund lui Bolya şi fiilor lui, populând aceste părți părăsite

Eugen Glück, Contribuții la istoria comunităților româneşti din Ungaria, în
Revista istorică, 1994, nr. 5‐6, p. 479; Teodor Misaroş, Din istora comunităților
bisericeşti ortodoxe române din R.P.Ungară, Budapesta, 1990, p. 122
785 Eugen Glück, Contribuții la istoria comunităților româneşti din Ungaria, în
Revista istorică, 1994, nr. 5‐6, p. 479
786 Eugen Arădeanul, Giula în atenția Europei, în Calendarul românesc, 1992,
p. 132‐134
787 Eugen Arădeanul, Lucian Emandi, Teodor Bodogae, Mănăstirea Hodoş‐
Bodrog, Arad, 1980, p. 48
788 Teodor Misaroş, Din istora comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Ediția a II‐a revizuită, Budapesta, 2002, p.18
784
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cu români, care s‐au stabilit pe aceste meleaguri schimbând
inclusiv numele unor localități precum Keresztúr în Crîstor789.
Teodor Misaroş adusese aşadar dovezi inclusiv
arheologice şi documentare care puteau sugera măcar prezența
românilor în Ungaria de est mai devreme decât datele acceptate
oficial de istoriografia ungară şi avizate favorabil, volens‐nolens,
de cercetătorii români. Poate tocmai din această cauză lucrarea
nu a putut vedea lumina tiparului până în 1990 când libertatea
de exprimare a creat această posibilitate.
Sfârşitul anilor ’90 ai secolului trecut au prilejuit noi
discuții istoriografice pe marginea „descălecatului Ungariei” cu
ocazia aniversării milecentenarului în Ungaria.
Chiar în primul număr al Conviețuirii, regretatul Mihai
Cozma deschidea o interesantă paranteză referitoare la
descălecatul Ungariei şi „problema românească”790. Studiul
pune probleme mai degrabă decât să le dezbată întrucât Mihai
Cozma nu face altceva decât să aşeze în oglindă istoriografia
română şi cea maghiară în problema „Anonymus”, cunoscut
fiind faptul că istoriografia maghiară nu recunoaşte
veridicitatea celor scrise de notarul anonim vizavi de prezența
românilor în Transilvania în momentul descălecatului ungar
din 896, în acelaşi timp acceptând informațiile referitoare la
unguri. Oferind cititorului informațiile din „Anonymus”
referitoare la realitățile din Crişana şi Transilvania şi punctele
de vedere antagonice ale celor două istoriografii, Mihai Cozma
lasă pe cititor să‐şi formuleze propriile opinii, nu înainte de a
itera faptul că istoricii maghiari continuă să respingă categoric
ideea că ungurii ar fi întâlnit în momentul „descălecatului”,
alături de slavi, bulgari, moravi, avari, şi pe români791.
Hunfalvi Pál, Az oláhok története (Istoria valahilor), Budapest, 1894, vol. II,
p. 57‐58
790 Mihai Cozma, Descălecatul Ungariei şi „problema românească”, în
Conviețuirea (Együtélés), an 1, nr. 1, Seghedin, 1997, p. 14‐19
791 Ibidem, p. 14
789
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Gheorghe Santău, membru marcant al elitei intelectuale
româneşti din Ungaria postbelică, inițiază la rândul său o
discuție pe marginea vechimii românilor în Crişana, inclusiv în
estul Ungariei, şi a „descălecatului” ungurilor792. Format la
universitatea clujeană în anii ’40, Gheorghe Santău este tranşant
în aprecierile sale legate de prezența românilor în Crişana.
Pornind de la datele oferite de cronicile medievale timpurii,
acesta consideră că în momentul sosirii ungurilor românii
locuiau aici alături de triburi slave. Alături de informațiile din
operele cronicarilor, în susținerea punctelor sale de vedere,
Gheorghe Santău recurge şi la toponimie793. El semnalează
inclusiv faptul că o serie de istorici maghiari au afirmat că
românii se găseau în părțile Ungariei estice de astăzi în
momentul venirii ungurilor. Spre deosebire de ceilalți
cercetători români din Ungaria, Gheorghe Santău consideră că
şi după cucerirea Ungariei de către Imperiul Otoman, românii
au continuat să trăiască în câmpia Tisei, acest fapt fiind
confirmat de conscrierile şi însemnările referitoare la satele din
partea estică a Ungariei794. Un punct de vedere original are
Gheorghe Santău şi referitor la presupusele colonizări masive
de români începând cu secolul al XVIII‐lea în părțile estice ale
Ungariei de astăzi. El consideră că aceste colonizări nu au fost
masive şi s‐au realizat cu totul întâmplător, spre deosebire de
Banat unde acest fenomen a fost realizat sub atentul control al
statului. Mai mult, el consideră că atunci întreg şesul cuprins
între Mureş, Crişuri şi Someş era populat majoritar cu români şi
numai înspre Tisa apăreau comunități maghiare reduse
numeric795. Faptul că după două secole acest spațiu este
predominant maghiar, iar românii sunt reduşi la doar câteva
Gheorghe Santău, Vechimea şi starea românilor în Crişana, în Simpozion,
VIII, Giula, 1999, p. 75‐111
793 Ibidem, p. 77
794 Ibidem, p. 85‐86
795 Ibidem, p. 89
792
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comunități răzlețe, se datorează unei politici maghiare de
deznaționalizare a românilor şi de colonizare sistematică a
ungurilor în intervalul 1800‐1910796.
În concluzie se poate spune că majoritatea cercetătorilor
români din Ungaria, în lipsa unor investigații arheologice şi
documentare sistematice, consideră începuturile comunităților
româneşti din Ungaria de astăzi undeva în secolul al XVIII‐lea.
Fără a lua în considerare că acesta este şi punctul de vedere
dominant în istoriografia maghiară, trebuie spus că
argumentele oferite de cercetătorii români din Ungaria, cum că
nu există dovezi mai vechi, nici arheologice şi nici
documentare, țin de logica şi instrumentarul istoricului care nu
se poate pronunța în favoarea unei opinii sau alta în lipsa
argumentelor. Chiar ei recunosc acest lucru şi susțin necesitatea
unor cercetări în direcțiile menționate care ar putea aduce
argumente în favoarea ideii prezenței românilor înainte de
sosirea ungurilor. Problema este că acest lucru este puțin
probabil să se întâmple deoarece nu există nici un român din
Ungaria care să efectueze asemenea cercetări. Nici o instituție
de cultură sau de învățământ din Ungaria nu are angajat nici un
etnic român care să face aceste demersuri ştiințifice, iar dacă
acesta s‐ar forma într‐o universitate din România ar rămâne
fără opțiune de angajare. Doleanțele exprimate de‐a lungul
timpului de conducerea Institutului de Cercetare al Românilor din
Ungaria de a fi bugetate 5‐6 posturi de cercetători români care
să investigheze aspecte ale istoriei acestei comunități au fost
sortite eşecului. Practic, în acest fel orice încercare a unui tânăr
român doritor a se forma ca istoric într‐o universitate din
România, pentru ca ulterior să se întoarcă să cerceteze istoria
etniei din care face parte, este sortită eşecului. Potențialii tineri
care s‐ar forma ca istorici în Ungaria ar fi şi chiar sunt tributari
dominantelor istoriografiei maghiare în ceea ce priveşte

796

Ibidem, p. 97‐98
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comunitatea românească din Ungaria. Punctele de vedere
exprimate de Gheorghe Santău şi Teodor Misaroş aparțin unor
cercetători formați în România, primul la Cluj, iar cel de‐al
doilea la Bucureşti.
Opiniile curajoase exprimate de Gheorghe Santău şi
Teodor Misaroş au văzut lumina tiparului în condiții specifice.
Teodor Misaroş era trecut în neființă când i‐a fost publicată
opera, înainte de 1989 acest lucru fiind imposibil, iar Gheorghe
Santău era pensionar deja în momentul apariției studiului, ieşit
practic de sub orice fel de presiune, de sub „lectoratul istoricilor
maghiari”797, deci fără a‐şi periclita cariera profesională sau, în
cel mai bun caz „a fi tolerat, dar totodată, marginalizat” 798.
Până când aceste deziderate nu vor fi realizate,
comunitatea românească din Ungaria are stabilite începuturile
cel mai devreme la sfîrşitul secolului al XVII‐lea şi începutul
secolului al XVIII‐lea. Rămâne însă întrebarea dacă în viitor va
mai avea cine să studieze începuturile, şi mai ales ale cui
începuturi.

Despre asimilarea etnică
”În satul meu, Chitighaz, cîțiva români au fost nevoiți să‐şi
maghiarizeze numele românesc pentru a putea cumpăra pămînt.
Aceasta s‐a întîmplat prin anii 1930‐1940. Li s‐a pus condiția din
partea unor autorități, prin reprezentanții acestora, că transcrierea
terenurilor agricole pe numele lor numai atunci se va putea face, dacă
îşi maghiarizează numele. Astfel, numele românesc Sălăjan (care
dealtfel silit se scria Szelezsán) silit, s‐a schimbat în Szépfalusi,
Sziklás, Honfi; cel de Frătean (care se scria Fretyán) a devenit

Gheorghe Petruşan, O schiță a istoriei românilor din Ungaria, în Simpozion,
VI, 1997, p. 91‐92
798 Ibidem
797
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Fenyvesi. În alte cazuri ungurizarea numelor româneşti s‐a datorat
obținerii unor funcții cu plată lunară, deci era determinată de
posibilitatea unei existențe materiale sigure bunăoară un servici la
calea ferată, sau un post de administrator la primăria satului şi aşa
mai departe.
Am găsit un caz asemănător şi la Micherechi. Un român, cu
numele Roşu, era cantonier, adică îngrijitor de drumuri (útkaparó), cu
nu prea mare plată. Odată i s‐a propus să‐şi maghiarizeze numele,
ceea ce lui i‐a cauzat nedumerire. Dar, cînd i s‐a făcut aluzie că şi‐ar
putea pierde postul dacă nu are nume unguresc, ce să facă bietul om,
ca să nu‐şi piardă pîinea de toate zilele pentru familia sa, a preluat
numele de Réthelyi. În secolul al XX‐lea, într‐o țară europeană, un
cantonier să nu‐şi poată păstra locul de muncă, fiindcă nu are nume
unguresc, e ceva de necrezut, dar adevărat
Atît în cazul chitighăzenilor, cît şi al micherechenilor, omul
nu se poate gîndi la altceva, decît la faptul că statul maghiar a încercat
să demonstreze, că în această țară nu sînt mulți cetățeni de
naționalitate, că acest stat este omogen. Deşi în realitate nu este
aşa”799.
Cuvintele aparțin lui Gheorghe Santău, cel care la finele
anilor ’90 luase o atitudine fățişă împotriva descreşterii
continue a comunității româneşti din Ungaria. Poziția sa
consecventă se baza pe numeroase date adunate de‐a lungul
deceniilor,care l‐au adus în fața unor concluzii dureroase
pentru românii din Ungaria.
Cea mai mare parte a elitei româneşti din Ungaria
subscrie acestui punct de vedere. Nu mai insistăm asupra
acestora deoarece am mai făcut‐o deja în contextul descrierii
revuisticii de specialitate. Totuşi, nu toate opiniile au fost
exprimate la fel de tranşant. Absolut toate conțin însă în ele
trimiteri mai mult sau mai puțin directe la această realitate. Fie

799 Gheorghe Santău, Vechimea şi starea românilor în Crişana, în Simpozion,
VIII, Giula, 1999, p.104‐105
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că sunt puse în pagină date statistice lăsând pe cititor să tragă
concluziile, fie că sunt spuse direct, asimilarea comunității
româneşti din Ungaria este o realitate.
Înainte de 1990 despre asimilare şi implicit despre
scăderea numărului comunității nu se putea vorbi în scrierile
românilor din Ungaria. În ultimele două decenii însă, tot mai
mulți discută deschis şi direct pe marginea acestei chestiuni.
Multe din observațiile critice sunt opera aceloraşi
personalități ieşite din „sistem” (prin pensionare în primul
rând). Găsim însă şi puncte de vedere exprimate de
cercetători activi, în primul rând de la Catedra de limba şi
literatura română a Universității din Seghedin. Numele cel
mai angajat în această atitudine este cel al profesorului Mihai
Cozma, secondat de mai tânăra Mihaela Bucin. Nu acelaşi
lucru îl putem spune despre Gheorghe Petruşan, cel care în
anii ’90 ai secolului trecut se angajase în punctarea unor
realități existente în acest sens, dar care începând cu sfârşitul
aceluiaşi deceniu a renunțat la a mai fi atît de consecvent.
Această schimbare de atitudine s‐a produs, cel puțin aşa se
observă din scris, după publicarea Schiței de istorie a românilor
din Ungaria800, în revista Simpozion din 1997, unde amenda
dur implicit realitatea asimilării comunității româneşti.
Surprinzător însă, trei ani mai târziu susține că românii din
Ungaria „au avut totdeauna conştiință patriotică maghiară,
conştiință de hungarus, n‐au luat parte la formarea națiunii
române, de aceea nu şi‐au conştientizat apartenența
națională......”801.
Aproape toate studiile şi cărțile referitoare la istoria
comunității româneşti din Ungaria în secolele XIX şi XX
vorbesc implicit despre acest fenomen chiar dacă nu
pronunță explicit sintagma de asimilare etnică. Fie că vorbesc
Gheorghe Petruşan, O schiță a istoriei românilor din Ungaria, în Idem, VI,
Giula, 1997, p. 91‐98
801 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin şi Mihai Cozma, op. cit., p. 3
800
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despre scăderea populației româneşti de‐a lungul timpului,
accentuând faptul că această realitate este extrem de vizibilă
între recensământul ungar din 1990 şi cel din 2001, interval în
care populația românească a scăzut cu 25 %, o descreştere
fără precedent în istorie, fie că oferă doar date statistice în
care se feresc să reclame deschis existența fenomenului, ideea
este conținută în majoritatea lucrărilor elitei româneşti din
Ungaria.
Cei mai mulți consideră că pierderea identității
naționale de către românii din Ungaria s‐a datorat
contextului istoric în care au trăit aceştia şi s‐a realizat în mai
multe etape. Paradoxal, în ciuda unei politici sistematice de
maghiarizare a naționalităților din Ungaria, mai ales în
perioada dualistă, până în 1918 procesul de asimilare etnică a
românilor a întâmpinat o rezistență considerabilă şi a avut
doar un succes limitat. Cauza principală, consideră Mihai
Cozma, a fost aceea că românii care trăiau în arealul Ungariei
de azi făceau parte dintr‐un bloc unitar românesc care îi
proteja de pierderea identității, mai ales prin intermediul
ortodoxiei802. La aceasta se adaugă faptul că Partidul
Național Român din Transilvania şi Ungaria era în egală
măsură atent la toți românii din Ungaria. Ba chiar unul
dintre liderii acestei formațiuni politice, Aurel Suciu, era
originar din Chitighaz.
Problemele serioase au apărut după 1918‐1920 când
minoritatea română din Ungaria a rămas izolată de blocul
național după trasarea granițelor803. Rămasă fără elită şi supusă
unei politici asimilaționiste din ce în ce mai agresive
comunitatea română s‐a topit în cadrul majorității maghiare.
Mihai Cozma, Despre un proces numit asimilare etnică. (Analiza de caz:
românii din Ungaria), în Conviețuirea (Együtélés), an 6, nr. 3‐4, 2002, an 7, nr.
1‐2, 2003, Seghedin, 2003, p. 15‐20
803 Idem, Evoluția istorică a identității noastre româneşti. Ce s‐a întîmplat şi de
ce?, în Idem, an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 102‐103
802
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Presiunile în acest sens erau serioase. Mihai Cozma considera
că după 1918, „timp de 25 de ani, minoritățile din această țară au
suferit în multe forme concrete din cauza atitudinii ostile a politicii şi
administrației, ca reacție de răzbunare pentru vina comisă de țările
vecine împotriva Ungariei, furîndu‐i acesteia Ardealul, Ținuturile de
Sus şi alte teritorii”804. Aceste presiuni, spune Mihai Cozma, erau
însoțite şi de tentative mai mult sau mai puțin paşnice de
maghiarizare: „în aceste decenii interbelice se putea întîmpla ca
cetățeanul de etnie nemaghiară să ajungă pe lista celor avantajați de
stat prin primirea unui lot de pămînt sau de casă, care numai dacă îşi
maghiariza numele (de ex. din Flueraş > Şipoş), ori se ajungea la
situația care, din cauza originii sale etnice, nu era angajat într‐un
serviciu cu salariu de stat”805.
Faza de izolare a românilor din Ungaria a fost urmată
de cea de integrare, care corespunde în opinia lui Mihai Cozma,
ultimilor aproximativ 50 de ani, „marcați de integrarea masivă în
societatea maghiară mai largă”806, cu toate că aparent Ungaria
asigura tuturor minoritarilor largi drepturi. Situația pare
contradictorie, spune acelaşi Mihai Cozma, întrucât tocmai
acum, în anii ’70‐’80‐’90 ai secolului al XX‐lea, ritmul asimilării
românilor s‐a intensificat.
În opinia lui Mihai Cozma, fenomenul asimilării
continuă şi în prezent, la aceasta contribuind din plin înşişi
liderii reprezentanței oficiale a românilor din Ungaria
(Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria). Pe lângă
faptul că sistemul de organizare, prin aşa numitele
„autoguvernări”, este unul total nepotrivit pentru minoritatea
română, spune profesorul Mihai Cozma, „azi, românii din
Ungaria alcătuiesc o microsocietate plină de încordări dezbinatoare,
Idem, Despre un proces numit asimilare etnică. (Analiza de caz: românii
din Ungaria), în Idem, an 6, nr. 3‐4, 2002, an 7, nr. 1‐2, 2003, Seghedin,
2003, p. 21
805 Ibidem
806 Ibidem, p. 23
804
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lipsită mai ales de solidaritatea cuvenită între instituții şi indivizi,
fapt care îi determină pe mulți români să se retragă din colectivul de
care ar trebui să aparțină activ. Acest fapt contribuie puternic la
asimilarea în rîndurile ungurimii. Aici trebuie căutată, între altele, şi
neputința românilor din Ungaria de a colabora efectiv şi eficient cu
România...”807
Puncte de vedere similare sunt exprimate tranşant şi de
alți reprezentanți ai elitei intelectuale româneşti din Ungaria.
Analizând chestiunea, Mihaela Bucin, profesor la Catedra de
limba şi literatura română din cadrul Universității din
Seghedin, vorbeşte în prezent despre o dilemă a conştiinței
cetățeneşti a românilor din țara vecină, în condițiile unui
continuu balans între două culturi majore, română şi maghiară.
„Românii din Ungaria sunt în majoritate covîrşitoare bilingvi, un
bilingvism inegal, în care balanța se înclină spre limba maghiară;
limba română pe care o folosesc are o formă arhaică şi dialectală, cu o
inteligibilitate dificilă din cauza abundenței împrumuturilor
ungureşti”808, apreciază aceasta. La începutul mileniului al III‐
lea s‐a ajuns foarte departe cu procesul de asimilare etnică a
românilor, vorbindu‐se chiar de o dublă identitate a românilor,
dar care nu se împarte în mod egal între calitatea de român şi
cea de maghiar.
Mihaela Bucin apreciază că, date fiind condițiile,
românul din Ungaria „a adoptat soluția proximă, avantajoasă şi
recomandabilă: limba şi cultura maghiară”809, datorită faptului că
țara mamă nu are nici un argument superior țării în care trăiesc.
Condiționările fiind numeroase, românii din Ungaria continuă
să aleagă soluția „avantajoasă şi recomandabilă” pentru ei:
integrarea în peisajul maghiar până la contopire, adică
asimilare.
Ibidem, p. 31
Mihaela Bucin, Textul folcloric şi recuperarea istoriei, în Idem, an 6, nr. 1‐2,
Seghedin, 2002, p. 9
809 Ibidem
807
808
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Percepția Trianonului în scrierile românilor din
Ungaria
Istoriografia românească discută despre Tratatul de la
Trianon din perspectiva unui act prin care s‐a făcut dreptate
românilor din fostul Imperiu Austro‐Ungar care tindeau de multă
vreme la unirea cu România. Evenimentul în sine a consfințit
decizia populației româneşti din Transilvania, majoritară din
punct de vedere numeric, exprimată prin plebiscitul din 1
Decembrie 1918 de la Alba Iulia. În urma acestuia, cea mai mare
parte a românilor din fosta Austro‐Ungarie au intrat în
componența statului român. În afara granițelor României au
rămas, însă, un număr de români, între care şi cei din Ungaria.
Pentru aceştia Tratatul de Pace de la Trianon are alte semnificații.
În Ungaria, înainte de 1990, cercetătorii români au evitat
să trateze subiectul, tocmai din cauza sensibilității sale care
putea crea probleme celui care ar fi scris despre el. După 1990,
tema a încetat să mai fie tabu şi o serie de autori au început să
abordeze chestiunea Trianonului. În general, toate studiile
cercetătorilor români din Ungaria consemnează consecințele lui
pozitive pentru blocul românesc din Transilvania, semnalând în
egală măsură declinul comunităților româneşti rămase în afara
graniței stabilite în 1920. Ideea‐forță care străbate scrierile lor
este aceea că după 1920 românii din Ungaria au pornit pe
drumul dispariției lor ca etnie. Considerații mai blânde, de
genul „populația română din Ungaria a trăit începând cu 1920 în
condiții nefavorabile pentru păstrarea identității naționale” se
alătură altora mai tranşante care reclamă pur şi simplu
intensificarea unei politici programate de asimilare forțată a
acestei comunități, una începută mult mai devreme.
În opinia lui Gheorghe Petruşan, Trianonul a însemnat
pentru români „aceeaşi tragedie națională ca şi pentru unguri”810.
810 Gheorghe Petruşan, O schiță a istoriei românilor din Ungaria, în Simpozion,
VI, Giula, 1997, p. 93
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Tocmai de aceea, spune el, „nu ne putem pune în concordanță cu
idealul de unire al majorității românilor”811. Gheorghe Petruşan
lansează şi o interesantă opinie legată de românii rămaşi în
Ungaria potrivit căreia din punct de vedere social rămânerea în
granițele noului stat maghiar a însemnat un pas înainte. Cu alte
cuvinte, românii rămaşi în Ungaria au trăit mai bine decât cei
din România Mare. Mai mult, spune acesta, nivelul de trai
ridicat i‐a determinat pe români să se integreze paşnic (?) în
societatea maghiară, în schimbul satisfacerii unor mici exigențe
culturale din partea statului maghiar812.
Acelaşi cercetător revine asupra acestor afirmații şi,
privind retrospectiv, acceptă că integrarea paşnică a dat o
lovitură iremediabilă românilor din Ungaria813. „Dificultățile de
azi ale românilor din țara noastră se explică, în esență, prin acest
amar eveniment de cotitură, care i‐a izolat de comunitatea națională
română...”814, spune Gheorghe Petruşan.
Pentru Mihai Cozma Trianonul înseamnă intrarea
românilor din Ungaria într‐o epocă nouă. Surprinsă total
dezorganizată, fără nici o structură instituțională minoritară,
comunitatea românească a evoluat în condiții dificile pentru ea
ceea ce a condus la situația în care se află astăzi, a unei
comunități pe cale de dispariție815. În Ungaria interbelică n‐au
fost create nici măcar premisele unei organizări a românilor, iar
cele de după 1948 au fost controlate de autoritățile vremii,
spune Mihai Cozma. Chiar dacă după 1989 lucrurile păreau să
se fi schimbat, românii putându‐se organiza în structuri
Ibidem
Ibidem, p. 94
813 Gheorghe Petruşan, Emilia Martin şi Mihai Cozma, op.cit., p. 3
814 Ibidem
815 Mihai Cozma, Evoluția istorică a identității noastre româneşti. Ce s‐a
întîmplat şi de ce?, în Conviețuirea (Együtélés),an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1,
1999, p. 104‐105
811
812
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voluntare, viața românească din Ungaria a mai păstrat încă
elementele stilului înstrăinat de după 1920816.
Teodor Misaroş, fostul vicar episcopal al Vicariatului
Ortodox Român din Ungaria, analizând soarta parohiilor
ortodoxe din Ungaria după Trianon spunea că acestea au ajuns
în foarte scurt timp într‐o stare deplorabilă, „fără păstori sufleteşti
şi fără învățători”817. Rupți de ortodoxia românească, spune
acesta, aceste comunități au devenit din ce în ce mai vulnerabile
în fața cultelor neoprotestante care au găsit aici teren propice de
desfăşurare.
Într‐un studiu consacrat special Trianonului818,
Gheorghe Petruşan face trimitere la permanentele dispute
istoriografice româno‐maghiare pe marginea definirii
momentului Trianon 1920. Acesta este de acord că dacă „pentru
unguri înseamnă mutilarea Ungariei istorice întemeiate de regele Sf.
Ştefan, pentru români înseamnă îndeplinirea unui ideal național
urmărit de mult timp”819. Vorbind în aceşti termeni, Gheorghe
Petruşan emite şi puncte de vedere proprii legate de discuția în
care sunt implicate cele două istoriografii. În opinia sa, istoricii
români nu sunt foarte argumentați atunci când vorbesc despre
reîntregirea patriei în 1918 „de parcă Ardealul ar fi aparținut vreo
dată unei formațiuni statale româneşti”820, uitând poate că măcar
momentul Mihai Viteazul a realizat aşa ceva. Gheorghe
Petruşan gândeşte momentul Trianon 1920 în termeni
medievali, ai apartenenței administrative la un stat sau la altul.
Tratatul de pace de la Trianon trebuie privit prin prisma epocii

Ibidem, p. 105
Teodor Misaroş, Din istoria comunităților bisericeşti ortodoxe române din
Ungaria, Giula, 2002, p. 235
818 Gheorghe Petruşan, Opt decenii de la semnarea Tratatului de la Trianon,
în Conviețuirea (Együtélés), an 3, nr. 4, 1999, an 4, nr. 1, 2000, Seghedin,
2000, p. 3‐6
819 Ibidem, p. 3
820 Ibidem
816
817
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în care a fost realizat, una în care popoarele şi‐au ales singure
destinul. Poate Gheorghe Petruşan ar putea să explice de ce
românii ardeleni au ales România, dacă până atunci le fusese
bine în structura administrativă numită Ungaria sau Austro‐
Ungaria.
După părerea lui Gheorghe Petruşan, Trianonul „a adus
decizii grave, neconfirmate numai parțial de istorie, şi cu privire la
apartenența unor teritorii geografice imense, bogății naturale, căi
comerciale, piață de desfacere a mărfurilor, cu privire la clauze şi
statute militare etc”821. Ungaria a pierdut cel mai mult, este de
părere
Gheorghe Petruşan, inclusiv pierderi materiale
considerabile, mai ales în favoarea României, dar şi a altor state,
însă „cum l‐au gospodărit, cum au ştiut să profite de aceste bogății,
este o altă problemă”822, trimiterea la România şi la incapacitatea
de a putea valorifica resursele naturale din Transilvania fiind
extrem de străvezie.
Concluziile studiului lui Gheorghe Petruşan acceptă
caracterul precar al principiilor care au stat la baza Tratatului
de la Trianon, acest fapt fiind evident încă de la început. De‐a
lungul timpului, spune Gheorghe Petruşan, au existat mai
multe încercări de revizuire a Trianonului (Pactul Ribbentrop‐
Molotov, Dictatele de la Viena) însă de fiecare dată s‐a revenit
la situația din 1920. Caracterul injust al Trianonului a fost
dovedit, în opinia lui Gheorghe Petruşan, în 1989 când „o dată
cu prăbuşirea acestor state (succesoare n.n G.M.), care nu au
reuşit să‐şi justifice viabilitatea, a fost spulberat şi frumosul
principiu al preşedintelui american Wilson cu privire la dreptul de
autodeterminare al popoarelor, precum şi idealul de a aduna în
cadrul aceluiaşi stat toți membrii aceleiaşi etnii, confirmînd
gînditorii care preconizau, în loc de state naționale, formațiuni
statale federative”823.
Ibidem
Ibidem, p. 3‐4
823 Ibidem, p. 6
821
822
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Puncte de vedere similare sunt expuse de Gheeorghe
Petruşan şi cu alte ocazii, fiind în ton cu schimbarea discursului
istoriografic al acestuia petrecut la sfârşitul anilor ’90824 şi unde
este pusă din nou sub semnul întrebării valabilitatea
principiilor wilsoniene şi a granițelor din Europa centrală.

Condiția cercetătorului istoric român din
Ungaria
„Pentru noi va fi dificil să publicăm o istorie obiectivă despre
comunitatea noastră dacă avem în vedere opiniile istoricilor unguri
(...) trebuie să scrii şi în limba maghiară şi, în caz că vrei să publici în
revistele de prestigiu sau să scoți vreo carte la editură maghiară, vei fi
aproape sigur „lectorat” de istoricii maghiari, punîndu‐te într‐o
situație profesională şi morală penibilă. În caz că ocoleşti istoricii şi
organele sau editurile maghiare, îți periclitezi cariera profesională, în
cel mai bun caz eşti tolerat, dar totodată, marginalizat”825, spunea
profesorul universitar Gheorghe Petruşan din Seghedin într‐un
articol publicat în revista Simpozion în anul 1997. Este o
concluzie la care autorul a ajuns în urma unor eforturi susținute
ale sale în direcția realizării unei lucrări de sinteză referitoare la
istoria comunității româneşti din Ungaria, aserțiuni negate
întrucâtva câțiva ani mai târziu când exprimă sentimente mult
îndulcite față de lectorii maghiari.
În primul rând trebuie spus că românii din Ungaria nu
beneficiază de un învățământ istoric în limba română care să
producă cercetători cu diplomă de istoric. În 1999, Mihaela
Bucin, profesor în cadrul Catedrei de limba si literatura română

Idem, Politica față de minorități a guvernului revoluționar ungar de la 1848,
în Conviețuirea (Egyűtélés), an 9, nr. 1‐4, 2005, p. 43‐47
825 Gheorghe Petruşan, O schiță a istoriei românilor din Ungaria, în Simpozion,
VI, Giula, 1997, p. 92
824
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din cadrul Universității din Seghedin (fostă Catedra de limba şi
literatura română a Institutului Pedagogic “Juhász Gyula”) se
exprima tranşant în acest sens. „Învățămîntul minorităților din
Ungaria nu permite formarea instituționalizată a profesorilor de
istorie....”826, spunea aceasta. Aceasta nu înseamnă, aşa cum am
văzut deja că istoria comunității nu este cercetată, mai ales după
1990, de către profesionişti veniți dinspre disciplinele filologice,
muzeografie sau presă.
Această realitate grevează însă asupra cunoaşterii
istorice a trecutului comunității româneşti din Ungaria. Lipsa
unor arheologi români face bunăoară imposibilă cercetarea
unor urme materiale care eventual ar putea fi de factură
romanică şi românească, arheologii maghiari fiind, aproape
firesc am spune, total dezinteresați de acest aspect. Din
cunoştințele noastre, în Ungaria nu există nici un arheolog de
origine etnică română angajat în vreo instituție publică ungară
care să aibă între obiective cercetări arheologice în arealele
comunităților româneşti. Mai mult, unii cercetători români
sugerează că nici nu e practic a avea preocupări legate de
antichitate sau despre daci şi romani ca elemente principale ale
etnogenezei româneşti întrucât menționarea dacilor şi
romanilor în acest context provoacă în Ungaria şi astăzi o fobie
acută, provenită în primul rând din „ignorarea din partea
maghiarilor a acelei perioade istorice cînd în această parte a lumii
trăiau tracii şi dacii”827.
Aceeaşi realitate este prezentă şi în privința celorlalte
epoci istorice. Singurii cercetători aparținând comunității
române din Ungaria, care îşi exercită preocupările din cadrul
instituțiilor în care sunt angajați, sunt în sfera etnografiei şi
folclorului. Este vorba despre Emilia Martin şi Elena Csobai.
Exprimarea lor publicistică în zona istoriei comunității se face
Mihaela Bucin, Avem nevoie de istorie?, în Conviețuirea (Együtélés), an2,
nr. 4, 1998 – an 3, nr. 1, 1999, Seghedin, 1999, p. 81
827 Ibidem, p. 81
826
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în afara sistemului de stat, în cadrul unor instituții culturale
româneşti, în special prin Institutul de Cercetări al Românilor din
Ungaria.
Nu acelaşi lucru se poate spune însă despre minoritatea
maghiară din România (Transilvania) unde aproape fiecare
instituție culturală (muzee, Direcții Județene pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Cultural Național, etc.) sau şcolară
(universități) numără printre angajați cercetători şi cadre
didactice care studiază sistematic istoria maghiarilor din
România începând cu sosirea ungurilor în Panonia.
În Ungaria, nu există, de asemenea, specialişti români
preocupați de istoria primului mileniu.
În aceste condiții nici nu este de mirare că aproape toate
lucrările consacrate istoriei românilor din Ungaria scrise de elita
minoritară încep cu secolul al XVIII‐lea. Pe de o parte este
reperul acceptat din acel moment istoriografia maghiară, iar pe
de alta de acolo pot fi găsite date istorice, mai ales cele din sfera
bisericească ortodoxă. Unii dintre autori sunt de acord că aceste
date referitoare la începuturile comunității româneşti în acest
areal sunt incomplete şi greşite. Soluția de rezolvare a
problemei este oferită de Elena Csobai care consideră că pentru
a depăşi „aceste date eronate, trebuie să ne cercetăm istoria pe baza
materialului arhivistic, fiindcă numai cu ajutorul cercetării vom găsi
amprentele necesare împotriva greşelilor produse”828.
Dar se poate face în mod real ceva în acest sens de către
cercetătorii români din Ungaria? Despre necesitatea corectării
acestor minusuri programate nu mai trebuie glosat, întrucât
lucrurile sunt evidente. Răspunsuri la întrebarea adresată
găsim, dar acestea nu sunt dintre cele mai încurajatoare, cu atât
mai mult cu cât ele vin dinspre o realitate istorică şi
istoriografică postcomunistă ce presupune libertatea de

Elena Csobai, Rolul bisericii ortodoxe în păstrarea identității la românii din
Giula, în Simpozion, VII, Giula, 1998, p. 85

828
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exprimare. Cel mai elocvent în acest sens este fostul şef al
Catedrei de limba si literatura română din cadrul Universității
din Szeged, Gheorghe Petruşan.
Acesta consideră că pentru a fi create condițiile
ştiințifice optime pentru reconstituirea istoriei comunităților
româneşti din Ungaria este necesară limpezirea unor chestiuni
de natură politică şi confesională, care grevează asupra
posibilității de exprimare a elitei româneşti. Fără a o spune
direct, acest lucru reieşind cât se poate de clar însă în evidență,
Gheorghe Petruşan afirmă implicit că cercetătorii români din
Ungaria nu pot publica un studiu sau o carte despre trecutul
propriei comunități într‐o editură maghiară decât după ce
textul a fost prealabil „lecturat” de istorici maghiari care fac
„observații”. Abia după aceasta lucrarea poate vedea lumina
tiparului. Acest fenomen l‐am observat şi personal urmărind
producția istoriografică a românilor din Ungaria. Orice
tipăritură care apare în afara Editurii Noi sau sub egida
Institutului de Cercetare a Românilor din Ungaria este extrem de
atentă la multe aspecte sensibile pentru istoriografia maghiară,
respectând întrutotul punctele de vedere exprimate de aceasta.
Chiar şi în publicațiile editate sub egida celor două instituții
culturale se observă un soi de autocenzură, mai ales la
cercetătorii angajați într‐o instituție culturală sau de învățământ
din Ungaria, care ezită a fi foarte tranşanți în exprimarea
punctelor de vedere sensibile, întrucât, potrivit lui Gheorghe
Petruşan, în caz contrar aceştia îşi periclitează cariera
profesională829. Aceasta în condițiile anului 1997, când apărea
studiul profesorului din Seghedin.
Într‐unul din textele sale cele mai incitante referitoare la
istoria românilor din Ungaria, Gheorghe Petruşan descria
contextul cultural în care cercetătorii români îşi desfăşoară

829 Gheorghe Petruşan, O schiță a istoriei românilor din Ungaria, în Idem, VI,
Giula, 1997, p. 92
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activitatea, exceptând, desigur, mediul cultural instituționalizat
din Giula. Credem că acesta este ilustrativ pentru realitatea
istoriografică circumscrisă cercetărilor româneşti. Astfel,
spunea acesta, „am primit o ofertă din partea unei edituri din
Budapesta de a face o succintă prezentare a etniei române din
Ungaria, care avea să apară într‐un volum destinat minorităților din
Ungaria. Cum era de aşteptat, referenții (lectorii) maghiari, istorici cu
reputație, au făcut cîteva observații care reflectă în mod pregnant
deosebirile de opinii în o mulțime de probleme legate de istoria celor
două popoare, mai precis de conviețuirea lor şi urmările ei. De data
aceasta, în centrul discuției a stat caracterul şi contradicțiile
contactelor din perioada dualistă (1867‐1920). Fixitatea de care a dat
dovadă unul dintre ei în legătură cu motivele care au dus la
dezmembrarea Austro‐Ungariei şi la împrejurările în care s‐a efectuat
unirea Transilvaniei cu România dă de gîndit, cu atît mai mult cu cît
destul de mulți dintre istoricii unguri au analizat în ultimii ani
politica națională a statului dualist, recunoscînd tendințele lui de
subminare a intereselor naționale ale nemaghiarilor şi discriminațiile
impuse de către stat mai ales în domeniul autoorganizării politice a
naționalităților. Şi acest exemplu scoate la iveală disensiunile ce există
de mult între istoricii unguri şi români într‐o mulțime de probleme
istorice, cum ar fi bunăoară continuitatea românilor pe teritoriul
Ungariei de azi, respectiv data apariției lor în această zonă, rolul pe
care l‐au jucat românii în vremuri de grea cumpănă, în 1848, în anii
1918‐20, în timpul Dictatului de la Viena, tendințele de maghiarizare
prin învățămînt tergiversările în aplicarea legilor cu privire la
minorități etc. Prin urmare, pentru noi va fi dificil să publicăm o
istorie obiectivă despre comunitatea noastră dacă avem în vedere
opiniile fie a istoricilor unguri, fie a istoricilor români, sau dacă
depindem într‐o formă sau alta de istoricii (şi prin ei de opinia
publică) a celor două țări. Şi depindem! Dacă doreşti să fii înțeles de
majoritatea statului în care trăieşti, trebuie să scrii şi în limba
maghiară şi, în caz că vrei să publici în revistele de pestigiu sau să
scoți vreo carte la editură maghiară, vei fi aproape sigur „lectorat” de
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istoricii maghiari, punîndu‐te într‐o situație profesională şi morală
penibilă. În caz că ocoleşti istoricii şi organele sau editurile maghiare,
îți periclitezi cariera profesională, în cel mai bun caz eşti tolerat, dar
totodată, marginalizat”830
Toate acestea reprezintă numai o parte a problematicii
complexe cu care se confruntă cercetătorul român din Ungaria
când vine vorba despre reconstituirea propriului trecut.
Lecturând textul lui Gheorghe Petruşan se remarcă marea
diferență existentă între destinul scrisului istoric românesc din
Ungaria şi al celui maghiar din România, acesta din urmă
având un statut incomparabil mai bun, inclusiv un sistem de
învățământ de stat în care tinerii maghiari pot urma studii
istorice în limba maghiară până la ultimul nivel, cel universitar
şi doctoral.
În consecință, cercetarea istoriei comunității maghiare
din România se face în mod profesionist de către istorici de
origine etnică maghiară, în instituții de stat româneşti, optând
pentru discursul istoriografic considerat cel mai apropiat,
„nelecturat” de nimeni înainte de publicarea operei. Este
deajuns să ne uităm în revistele muzeelor sau ale universităților
din România, mai ales Transilvania, pentru a constata această
realitate. În Ungaria acest fapt este imposibil pentru potențialii
tineri de origine etnică română doritori de perfecționare în
domeniu în limba maternă, iar ulterior de a cerceta propriul
trecut în instituții culturale sau de învățământ ale statului ungar
întrucât „la ora actuală în Ungaria, practic, nu există învățământ
românesc”831.

Ibidem, p. 91‐92
Tiberiu Boca, Despre conştiința națională a românilor din Ungaria, în
Lumina ’90‐93, Giula, 1993, p. 23

830
831
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VI.
Personalia

Aşa cum s‐a putut constata, comunitatea românească
din Ungaria a fost şi este preocupată de cercetarea propriului
trecut. Mai mulți reprezentanți ai elitei româneşti au realizat
opere mai mult sau mai puțin valoroase referitoare la aceste
aspecte. Unele dintre lucrările pomenite în acest volum
reprezintă contribuții modeste. Nu le vom discuta sub acest
aspect întrucât fiecare articol, studiu sau carte îşi are până la
urmă importanța sa. Desigur că acest context a fost grevat în
primul rând de inexistența unui învățământ istoric în limba
maternă, adică imposibilitatea de a produce specialişti
aparținători minorității române în domeniul istoriei care să fie
angrenați apoi într‐o formă sau alta în cercetarea trecutului
comunității din care fac parte. Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria practic se autofinanțează, autoritățile
ungare refuzând bugetarea măcar a 5‐6 posturi de cercetători.
Eforturile directorului acestui institut, Maria Berényi, de a
menține instituția pe linia de plutire sunt aproape
supraomeneşti, domnia sa mărturisindu‐ne nu o dată
greutățile cu care se confruntă, venite mai nou chiar şi din
partea liderilor reprezentanței administrative şi politice
minoritare. Practic, Institutul funcționează doar pe bază de
colaborări ale unor reprezentanți ai comunității. În ciuda
acestor greutăți, instituția a editat în ultimii ani mai multe
publicații periodice şi volume, toate trecute în revistă în
volumul de față.
Din rândurile elitei intelectuale cu preocupări de
istoriografie se detaşează incontestabil numele Mariei Berényi,
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elementul catalizator al cercetărilor istorice privitoare la
românii din Ungaria începând încă de la mijlocul anilor ’80.
De numele său se leagă cele mai importante proiecte culturale
reale ale comunității româneşti din Ungaria..
Aceasta este secondată de Elena Csobai, muzeograf la
Muzeul “Munkácsy Mihály din Bichişciaba. Alături le stau
alte şi alte nume din elita românească. Maria Berényi şi Elena
Csobai se detaşează însă din punct de vedere istoriografic dar
mai ales sub aspectul importanței propriilor lucrări şi a
profesionalismului cu care au abordat cercetarea istoriei
minoritare.

Maria Berényi
Maria Berényi s‐a născut la Micherechi în anul 1959.
Şcoala primară a făcut‐o în satul natal, iar liceul la Giula,
Liceul Nicolae Bălcescu. După o încercare de a îmbrățişa
cariera juridică, destinul i‐a condus paşii spre Facultatea de
Litere a Universității ELTE din Budapesta, secția română‐
organizare culturală. În 1983 a absolvit facultatea obținând
calificarea în meseria de profesor. Încă din anii studenției a
publicat primele articole din domeniul istoriei culturale a
românilor din Ungaria, domeniu abordat cu predilecție de
cercetătoare după 1990.
După 1990, Maria Berényi s‐a implicat activ într‐o
acțiune concertată de a aduna într‐un mănunchi pe toți
intelectualii români din Ungaria doritori a studia diverse
aspecte culturale şi istorice legate de comunitatea din care
făceau parte. Eforturile nu au rămas fără urmări, astfel că în
1991 a luat ființă cercul Pentru cultura română, transformat apoi
în Comunitatea cercetătorilor şi creatorilor români din Ungaria
(1992) care la rândul său a devenit în 1993 Institutul de
Cercetări al Românilor din Ungaria. În spatele acestor sturucturi
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culturale ale românilor din țara vecină stă aceeaşi Maria
Berényi, care deține din 1993 şi funcția de director al
Institutului.
Maria Berényi este unul din cercetătorii istorici
calificați ai comunității. Deşi are studii filologice, strălucit
finalizate printr‐o teză de doctorat în domeniu, s‐a apropiat
foarte mult de istorie, istoria culturală în primul rând,
domeniu în care a susținut o teză de doctorat în cadrul
Universității Babeş‐Bolyai din Cluj‐Napoca, sub directa
coordonare a profesorului universitar doctor Nicolae Bocşan.
Acest titlu atestă înalta calificare la care a ajuns domnia sa în
domeniul istoriei. Este singurul cercetător român din Ungaria
cu doctorat în istorie.
Dintre direcțiile principale de acțiune în sfera
istoriografiei ale Mariei Berényi amintim pe cele legate de
istoria culturală a românilor din Ungaria, istoria presei dar şi a
comunității macedoromâne (aromâne) din țara vecină, aceasta
din urmă văzută ca având un loc important în redeşteptarea
națională a românilor din Transilvania şi Ungaria. Suma
contribuțiilor sale este dată de o serie de lucrări esențiale
pentru istoria românilor din Ungaria precum: Aspecte național‐
culturale din istoricul românilor din Ungaria (1785‐1918), Cultură
românească la Budapesta în secolul al XIX‐lea, Românii din
Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi Ungaria
secolului al XIX‐lea (1821‐1918), Istoria Fundației Gojdu (1870‐
1952), Viața şi activitatea lui Emanuil Gojdu (1802‐1870),
Moştenirea lui Gojdu în oglinda presei române şi maghiare (1995‐
2005). Alături de aceste volume, Maria Berényi a publicat zeci
de studii şi articole referitoare în principal la problematica
istorică amintită dar şi la altele.
Redăm mai jos o bibliografie istorică selectivă. Am
inclus aici cărțile, precum şi studiile şi articolele publicate în
reviste de specialitate sau în volume colective şi am lăsat
deoparte materialele publicate în ziarele româneşti.
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Bibliografie istorică selectivă:
A. Volume
1. Aspecte național‐culturale din istoricul românilor din Ungaria
(1785‐1918),
Cărțile
ʺDunăreaʺ,
Tankönyvkiadó,
Budapesta, 1990, 178 p.
2. Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi
Ungaria secolului al XIX‐lea (1821‐1918) Documente,
Editura ʺNOIʺ, Giula, 1994, 221 p.
3. Istoria Fundației Gojdu (1870‐1952) / A Gozsdu Alapítvány
története (1870‐1952), Comp‐Press Kft., Budapesta‐
Budapest, 1995, 136 p.
4. Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX‐lea, Giula,
2000, 318 p.
5. Viața şi activitatea lui Emanuil Gojdu (1802‐1870), Giula, 2002, 289 p.
6.Moştenirea lui Gojdu în oglinda presei române şi maghiare (1995‐
2005)/Gozsdu öröksége a román és a magyar sajtó tükrében
(1995‐2005), Budapesta‐Budapest, 2005, 425 p.
7. Chitighaz. Pagini istorico‐culturale, Comp‐Press Kft.,
Budapesta, 1993, 118 p. (coordonator)
8. Bătania. Pagini istorico‐culturale, Comp‐Press Kft., Budapesta,
1995, 181 p. (coordonator)
9. Micherechi. Pagini istorico‐culturale, Giula, 2000, 360 p.
(coordonator)
10. Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. Un deceniu de
existență 1993‐2003, Giula, 2003, 404 p. (coordonator)
B. Studii şi articole
1. Gyulai románból ‐ magyar honvédtiszt, majd amerikai tábornok
(Mozaikok egy életképhez), în Békési Élet, 1985/3, p.395‐399.
2. Din istoricul presei române din Transilvania şi Ungaria (1821‐1918),
în Timpuri, Giula, 1985, p.43‐61.
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3. Mozaicuri istorice din viața macedoromânilor din Austro‐Ungaria,
în Timpuri, Giula, 1986, p.7‐14.
4. Şcolile populare din Transilvania şi Ungaria (sec.XIX), în Timpuri,
Giula, 1988, p.66‐76.
5. Şcolile române confesionale din comitatul Bichiş, în: Lumina ʹ90‐
93ʺ, Giula, 1993, p.18‐20.
6. Nemzeti mozgalmak a Középés Kelet Európai országokban a XIX.
században, în Almanah, Budapesta, 1993, p.28‐33.
7. Şcoala română din Chitighaz, în Chitighaz, Pagini istorico‐
culturale, Comp‐Press Kft., Budapesta, 1993, p.13‐20.
8. Activitatea filantropică a românilor din Chitighaz în secolul al
XIX‐lea, în Chitighaz. Pagini istorico‐culturale, Comp‐
press Kft., Budapesta, 1993, p.46‐52.
9. Şcolile poporale române din Ungaria, în Simpozion, Giula, 1994,
p.22‐33.
10. Rolul fundațiilor în cultura română din Ungaria în secolul al
XIX‐lea, în Simpozion, Giula, 1994, p.57‐74.
11. Alexandru Keresztúry Olteanu ‐ Publicist şi scriitor bilingv din
epoca interbelică, în Lumina ʹ94, Giula, 1994, p.23‐27.
12. Dr.Iuliu Todorescu ‐ un bibliofil român din Budapesta, în
Almanah, Budapesta, 1995, p.54‐58.
13. A pesti macedoromán kolónia, în Almanah, Budapesta, 1995,
p.75‐84.
14. Haris, Nákó, Sina, Mocsonyi... ‐ A pesti macedoromán kolónia, în
Barátság, 1995. május 15, p. 783‐785
15. Graeco‐valachica communitas Pestiensis ‐ A pesti görögök és
macedorománok egyházközsége, în Barátság, 1995. júnuis 15,
p. 846‐848
16. Românii din Leta, Pocei, Bedeu la instituțiile superioare de
învățămînt greco‐catolic din Oradea (sec.XVIII‐XIX), în
Calendarul Românesc, Giula, 1995, p.172‐181.
17. Şcoala română din Bătania, în Bătania. Pagini istorico‐culturale,
Comp‐Press Kft., Budapesta, 1995, p.27‐44.
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18. Activitatea cultural‐filantropică a românilor din Bătania în secolul al
XIX‐lea, în Bătania. Pagini istorico‐culturale, Comp‐Press
Kft., Budapesta, 1995, p.45‐55.
19. Poetul Lucian Magdu, în Bătania, Pagini istorico‐culturale, Comp‐
Press Kft., Budapesta, 1995, p.166‐176.
20. Contribuția lui Moise Nicoară la istoria național‐culturală a
românilor din Ungaria, în Simpozion, Giula, 1995, p.19‐34.
21. David Voniga, fondatorul revistei ʺLuminaʺ din Giula, în Lumina
ʹ95, Giula, 1995, p.7‐14.
22. A magyarországi román intézmények működése a két világháború
közötti időszakban, în Hatalom és társadalom a XX. századi
magyar történelemben, Szerk.Valuch Tibor, 1956‐os Intézet ‐
Osiris Kiadó, Budapest, 1995, p. 194‐208.
23. Familia Popovici‐Desseanu, în Calendarul Românesc, Giula, 1996,
p.177‐182.
24. Gheorghe Pomuț ‐ A gyulai patkolókovács fiából magyar
szabadságharcos, majd amerikai főkonzul, în Barátság, 1996.
április 15, Budapest, p. 1291‐1295
25. Din activitatea societăților de lectură ale elevilor de la gimnaziile din
Seghedin, Szarvas şi Kecskemét, în Lumina ʹ96ʺ, Giula, 1996,
p.14‐20.
26. Contactul românilor din Ungaria de azi cu viața culturală din Banat
şi Crişana în secolul al XIX‐lea, în Simpozion, Giula, 1996,
p.89‐112.
27. Román ortodox egyház a két világháború közötti Magyarországon, în
Annales ʹ96, Giula, 1996, p.7‐50.
28. Personalități de frunte ale iluminismului bănățean, în Conviețuirea
(Egyűtélés), Seghedin, 1997, anul 1, nr.1, p.68‐73.
29. Adatok a miskolci és kecskeméti görögök, illetve macedorománok
történetéből, în Almanah, Budapesta, 1997, p.51‐60.
30. A magyarországi románok iskolái a két világháború között, în
Almanah, Budapesta, 1997 p.61‐67.
31. Aki Pesten lett Eminescu, în Barátság, 1997. szeptember 15,
p.1827‐1829.
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32. Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX‐lea, în
Simpozion, Giula, 1997, p.20‐37.
33. Dascălul Moise Bota (1789‐1873), în Lumina ʹ97, Giula, 1997,
p.22‐27.
34. Gheorghe Ioanovici, secretar de stat şi colaborator al lui Andrei
Şaguna, în Calendarul românesc, Giula, 1998, p.97‐101.
35. Greco‐catolicismul şi efectele sale în viața național‐culturală a
românilor din Transilvania, în Conviețuirea (Egyűtélés),
Seghedin, 1998, nr.1, p.52‐62.
36. Colonia macedoromână din Miskolc şi familia Şaguna, în Simpozion,
Giula, 1998, p.15‐35.
37. A Romanian from Gyula ‐ a Freedom Fighter for Hungary and an
American General and Consul, în Transilvanian
Review,Vol.VII, No.4 , Cluj, 1998, p.133‐139.
38. Román irodalmi és kulturális élet Budapesten a XIX. században, în
Barátság, 1998. december 15, p.2312‐2314.
39. Lupta pentru limba română în Bihor în timpul absolutismului
(1860‐1866), în Calendarul românesc, Giula, 1999, p.126‐130.
40. Sextil Puşcariu ‐ colaborator la revista budapestană ʺLuceafărulʺ, în
Conviețuirea (Egyűtélés), Seghedin, 1999, nr.1, p.22‐26.
41. 150 de ani de la inaugurarea Podului cu lanțuri, în Lumina ʹ99,
Giula, 1999, p.3‐10.
42. Românii din Pesta şi evenimentele din 1848‐49, în Simpozion,
Giula, 1999, p.26‐46.
43. Zaharia Carcalechi ‐ Editor român la Tipografia din Buda, în
Calendarul Românesc, Giula, 2000, p.135‐141.
44. Şcoala din Micherechi, în Micherechi. Pagini istorico‐culturale,
Giula, 2000, p.48‐78.
45. Activitate socio‐culturală la Micherechi în secolul al XIX‐lea şi
începutul secolului XX, în Micherechi. Pagini istorico‐
culturale, Giula, 2000, p.79‐123.
46. Corespondența preotului Ioan Cristian din Leta Mare cu Timotei
Cipariu, în Conviețuirea (Egyűtélés), Seghedin, 1999, nr.3‐
4,‐2000, nr.1, p.77‐86.
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47. Fundația Elena Ghiba Birta, în Lumina 2000, Giula, 2000, p.14‐18.
48. Dinicu Golescu élményei Pesten és Budán, în Barátság, 2000.
február 15, p. 2739‐2742.
49. Reuniuni învățătoreşti din Bihor şi Crişana, în secolul al XIX‐lea, în
Simpozion, Giula, 2000, p.8‐27.
50. Román népiskolák a két világháború közötti Magyarországon, în
Annales 2000, Giula, 2000, p.7‐46.
51. Familia Mocioni, în Almanah 2000, Budapesta, p.137‐144.
52. A hazai kisebbségi kutatóintézetek működésének egyes
kérdéseiről, în Nemzeti és etnikai kisebbségek
Magyarországon a 20. század végén, Szerk. Sisák Gábor,
Osiris‐MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest,
2001, 152‐158.p.
53. Români din Ungaria la şcoli superioare din Oradea, în secolul al
XIX‐lea, în Simpozion, Giula, 2001, p.57‐73.
54. 140 de ani de la moartea lui Moise Nicoară, în Lumina 2001, Giula,
2001, p.9‐16.
55. Az Irinyi család, în Barátság, 2001. december 15, p. 3384‐3387.
56. Colonii macedoromâne în Ungaria (Secolul XVIII‐XX), în Simpozin,
Giula, 2002, p.66‐87.
57. 200 de ani de la moartea lui Emanuil Gojdu. Originea şi familia, în
Lumina, 2002, Giula, 2002, p.5.‐13.
58. Gozsdu Manó élete és tevékenysége (1802‐1870), în Barátság, 2002.
december 15, p.3754‐3755.
59. Culegeri de poezii populare româneşti din Ungaria în presa
secolulului XIX şi începutul secolului XX, în Izvorul, nr. 24,
Giula, 2003, p.3‐21.
60. Viața şi activitatea lui David Voniga (1867‐1933), în Lumina 2003,
Giula, 2003, p.7‐22.
61. Rolul Episcopiei din Hajdúdorog în istoria greco‐catolicilor români
din Ungaria, în Simpozion, Giula, 2003, p.62‐82.
62. Emanuil Gojdu: originea, familia şi viața publică, în Emanuil Gojdu.
Bicentenar, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003,
p.33‐39.
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63. 140 de ani de la naşterea filologului şi folcloristului Gheorghe
Alexici, în Izvorul, nr. 25, Giula, 2004, p. 3‐13.
64. 180 de ani de la naşterea lui Ioan Cavaler de Puşcariu (1824‐
1911), în Lumina 2004, Giula, 2004, p. 3‐10.
65. 150 de ani de la naşterea memorandistului Aurel Suciu, originar
din Chitighaz, în Simpozion, Giula, 2004, p.30‐48.
66. József Attila apjához, a görög‐keleti valláshoz és a román
irodalomhoz való viszonya, în Barátság, 2005. szeptember
15, p. 4716‐4722.
67. Activitatea folcloristică şi etnografică a lui Atanasie Marian
Marienescu (1830‐1915), în Izvorul, nr. 26, Giula, 2005, p.
3‐13.
68. Eftimie Murgu (1805‐1870), în Lumina 2005, Giula, 2005, p. 3‐
17
69. 140 de ani de la reînființarea Mitropoliei Ardealului, în
Simpozion, Giula, 2005, p. 27‐45.
70. Folclorul revistelor Familia şi Şezătoarea, în Izvorul, nr. 27,
Giula, 2006, p. 3‐16.
71. Gheorghe Ioanovici, secretar de stat şi colaborator al lui Andrei
Şaguna, în Lumina 2006, Giula, 2006, p. 3‐8.
72. Învățămîntul confesional românesc din Ungaria în secolele XIX‐
XX, în Simpozion, Giula, 2006, p. 63‐88.
73. Rolul filantropilor şi mecenaților în formarea vieții național‐
culturale a românilor din Ungaria în secolul al XIX‐lea, în
Simpozion, Giula, 2007, p. 22‐58
74. Activitatea unor femei celebre pentru întărirea ortodoxiei
româneşti din Transilvania şi Ungaria în secolul al XIX‐lea,
în Simpozion, Giula, 2008, p. 32‐64
75. Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria la 15 ani de la
înființare. Activitatea Institutului de Cercetări a Românilor
din Ungaria (1993‐2008), în Simpozion, Giula 2008, p. 145‐
170
76. Medici şi farmacişti români la Budapesta în secolul al XIX‐lea, în
Simpozion, Giula 2009, p. 31‐73
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Elena Munteanu Csobai
Celălalt nume foarte important pentru istoriografia
românilor din Ungaria este cel al Elenei Munteanu Csobai.
Născută în România, la Salonta, dar cu rădăcini pe linie
maternă în Micherechi, când a împlinit vârsta de 15 ani familia
Elenei Munteanu (devenită Csobai) s‐a mutat la Giula832, unde
şi‐a finalizat studiile preuniversitare la Liceul „Nicolae Bălcescu”.
Ulterior a urmat cursurile Şcolii superioare „Juhász Gyula” din
Seghedin, specializarea română‐istorie.
După finalizarea
studiilor, în 1978, a devenit muzeograf la Muzeul “Munkácsy
Mihály” din Bichişciaba, unde a depus o muncă susținută în
folosul comunității din care făcea parte. Ajunge să amintim
doar că colecția de piese româneşti din muzeu număra circa 50
de exemplare în momentul sosirii sale în instituție, pentru ca la
mijlocul anilor ’90 aceasta să ajungă la peste 5000833, datorită
exclusiv muncii migăloase depuse de Elena Munteanu Csobai.
Activitatea specifică din domeniul muzeografiei a fost
dublată de cea în direcția reconstituirii istoriei comunității din care
face parte. Printre direcțiile de studiu frecventate de Elena Csobai
cele mai vizibile sunt circumscrise istoriei culturii româneşti din
Ungaria, definirii trăsăturilor identitare româneşti şi mai ales
cercetării istoricului fiecărei comunități româneşti din țara vecină.
Studiile Elenei Csobai sunt bine scrise şi argumentate solid prin
recursul la document. A cercetat ca nimeni altul colecțiile de
documente ale parohiilor ortodoxe române din Ungaria, reunite şi
prin efortul domniei sale şi al Emiliei Martin de la Muzeul „Erkel
Ferenc” din Giula, într‐o mare colecție.
Elena Csobai este deschizător de drumuri în ceea ce
priveşte reconstituirea istoriei comunităților româneşti din
Ungaria. Demersul său, început încă înainte de 1989, a pornit de la
premisa că „istoriografia maghiară relatează foarte pe scurt despre noi,
832
833

E. S., Bucuriile şi greutățile unui muzeograf, în NOI, 18 noiembrie 1994, p. 4
Ibidem
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românii din Ungaria”834, iar dacă elita românească din Ungaria nu
va face aceasta nimeni altcineva nu o va realiza. Elena Csobai va
dezvolta în acest sens un program de cercetare întins pe mai multe
decenii. Rând pe rând, studiile sale de istorie a comunităților
româneşti au văzut lumina tiparului începând cu românii din
Bichişciaba şi continuând cu Aletea, Ciorvaş, Giula, Vecherd,
Cenadul Unguresc, Bedeu, Micherechi, Bichiş.
La fel ca şi în cazul Mariei Berényi, redăm mai jos o
bibliografie istorică selectivă, fără a consemna şi micile intervenții
pe teme istorice din presa românească din Ungaria.
Bibliografie istorică selectivă:
A. Volume:
1. Ardelean Iosif‐Ioan: Kétegyháza monográfiája, Bibliotheca
Bekesiensis 27. Editor şi coordonator Elena Csobai,
Békéscsaba, 117 p.
2. Istoria românilor din Ungaria de azi, Red. Alexandru Hoțopan,
Rotapress Nyomda, Giula, 1996, 64 p.
3. Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, A
Magyarországi Román Ortodox Egyház kincsei Four Color
KFT. Giula, 1999, 121 p. (Elena Csobai‐Martin Emilia)
B. Studii:
1. Román nyelvű planétacédulák, în Békési Élet, 1982, vol. 2., p.
257–265
2. Colindatul şi umblatul cu steua şi cu icoana la românii din Giula,
în Izvorul, Giula 1982, Nr. 1. p. 40–47.
3. Colindatul la românii din Cenadul Unguresc, în Izvorul, Giula,
1983, Nr. 2. p. 30–36.
834 Elena Csobai, Aspecte din istoricul românimii din Bichişciaba (metodologia
cercetării românimii din Bichişciaba), în Simpozion, I, Giula, 1991, p. 35
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4. Fişe de papagal în limba română, în Din tradițiile populare ale
românilor din Ungaria, Budapesta, 1984, p. 50–64.
5. Mişcările naționale ale românilor din Ungaria, în Timpuri,
Giula, 1986, p. 15–27.
6. Colindatul la românii din Otlaca‐Pustă, în Izvorul, Giula, 1986,
p. 3–10.
7. A román nemzetiség betelepedése, belső viszonyai, önkormányzata
Gyulán és Kétegyházán a 18–19. században, în Békési Élet,
1987, vol. 3, p. 311–315
8. Egy román nyelvű kéziratos katonakönyv az első világháború
idejéből, “A Békés Megyei Múzeumi Kutatások
Eredményeiből”, Tanulmányok és forrásközlemények,
în A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 11,
Békéscsaba, 1988, p. 69–91
9. A Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségének
története 1948–1988‐ig, Kiállítási katalógus, Gyula, 1988
10. Colonizarea naționalității române în secolele XVIII–XIX, în
Timpuri, Giula, 1988, p. 77–83.
11. A Magyarországi Románok Kultúrszövetségének rövid története,
în Hozzájárulás. Tanulmányok a magyarországi románokról,
Állami Gorkij Könyvtár, Budapesta, 1988, p. 125–144
12. Román nemzetiségű művelődési egyesületek a Dél‐Alföldön, în
Hozzájárulás. Tanulmányok a magyarországi románokról,
Állami Gorkij Könyvtár, Budapesta, 1988, p. 48–67
13. Trei cărți de cătănie în limba română, în Din tradițiile populare
ale românilor din Ungaria, nr. 7, 1989, p. 105–123.
14. Vifleimul la Pocei, în Izvorul, Giula, 1989, nr. 2. p. 16–31.
15. A Magyarországi Néprajzi Társaság Román Szakosztálya, în
Ethnographia A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata,
Budapesta, 1989, vol. 1, p. 90–96
16. Obiceiul colindatului la românii din Bihor, în Izvorul, Giula,
1990, p. 12–23.
17. Aspecte din istoricul românimii din Bichişciaba, în Simpozion,
Giula, 1992, p. 35–40.
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18. A magyarországi románok identitáshordozó intézményei a XVIII–
XX‐ig, în Nemzetiség – Identitás, a IV. Nemzetközi Néprajzi
Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, Békéscsaba–
Debrecen, 1991, p. 92–97
19. Instituțiile purtătoare ale identității române din Ungaria în
perioada dintre cele două războaie mondiale, în Lumina,
Giula, 1993, p. 7–10.
20. Asociațiile culturale din Chitighaz şi rolul acestora privind
cultura română, în Chitighaz. Pagini istorico‐culturale,
Comp‐Press Kft., Budapesta, 1993, p. 43–46.
21. Comuna Chitighaz, în Chitighaz. Pagini istorico‐culturale,
Comp‐Press Kft., Budapesta, 1993, p. 6–13.
22. Iosif‐Ioan Ardelean, în Chitighaz. Pagini istorico‐culturale,
Comp‐Press Kft., Budapesta, 1993, p. 21–24.
23. A magyarországi román nemzeti kisebbség történetének
áttekintése, în Barátság, Budapesta, 1994, p. 257–263
24. Conviețuirea minorităților în aşezările locuite şi de români, în
Simpozion, Giula, 1994, p. 14–18.
25. A magyarországi román nemzeti kisebbség történetének
áttekintése a statisztika tükrében, în Magyarország
nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának
statisztikája 1910–1990 című konferencia előadásai, Központi
Statisztikai Hivatal, Budapesta, 1994, p. 319–326
26. Comuna Bătania. Aspecte istorico‐culturale, în Bătania. Pagini
istorico‐culturale, Comp‐Press Kft., Budapesta, 1995, p. 4–27.
27. Minoritie living together in Hungarian Settlements where a
romanian minority also lives, în Kultúrák találkozása –
kultúrák konfliktusai. Az V. Nemzetközi Néprajzi
Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, Békéscsaba–
Budapest, 1995, p. 81–84
28. Moise Nicoară şi românii din Giula, în Simpozion, Giula, 1995,
p. 34–41.
29. Românii din Aletea, în Simpozion, Giula, 1996, p. 112–120.
30. Înființarea muzeului din Bichişciaba ca muzeu de bază al
românilor din Ungaria, în Lumina ’96, Giula, 1996, p. 7–13.
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31. Românii din Bichişciaba, în Annales ’96, Giula, 1997, p. 50–71.
32. Românii din Ciorvaş, în Simpozion, Giula 1997, p. 76–90.
33. A Gyulai románok társadalma, önkormányzata a XIX‐XX.
században: în A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 20,
Békéscsaba. 1999, p. 369‐377
34. Aspecte din istoria românilor din Giula, în Simpozion, 1999, p.
65–75.
35. Comuna Micherechi, în Micherechi. Pagini istorico‐culturale,
Giula. 2000. p. 5‐48.
36. Comunitatea românească din Otlaca Pustă, în Annales 2000,
Giula, 2000. p. 83‐103.
37. Comunitatea româneascâ din Vecherd, în Simpozion, Giula. 2000
p. 92‐106.
38. Száz év műtárgyai a Munkácsy Mihály Múzeumban 1899‐1999,
Békéscsaba, 2000, p. 54‐91
39. Egy eddig feltáratlan forrás Elek történetéhez, în A Békés Megyei
Múzeumok Közleményei, 21, Békéscsaba, 2000, p. 289‐295
40. Comunitatea românească din Cenadul Unguresc, în Simpozion,
Giula, 2001 p. 92‐106.
41. Comunitatea românească din Cenadul Unguresc, în Minoritățile
între identitate şi integrare, Arad, 2001, p. 54‐68.
42. Moise Nicoară în istoriografia română, în Lumina 2001,
Giula, 2001, p. 6‐7
43. Efectul distructiv în renovarea bisericilor ortodoxe române, în
Lumina 2001, Giula 2001 27‐35.p
44. Románok Eleken, egyház és iskola, în Tanulmányok Elek
történetéhez, II, 2002, p. 191‐2001
45. Comunitatea românească din Cenadul Unguresc între cele două
războaie mondiale (1911‐1945), în Simpozion, Giula, 2002 p.
95‐109.
46. A Magyar‐Román Társaságok története 1945‐1955‐ig, în A Békés
Megyei Múzeumok Közleményei, 23, Debrecen. 2002
47. Gheorghe Pomuț în istoriografia maghiară, în Lumina 2002,
Giula. 2002.p.21‐24
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48. David Voniga în presa românească, în Lumina 2003, Giula.
2003.p.24‐26
49. Együttélés és kulturális kapcsolatok a mai Békés és Arad megye
néhány határmenti telepűlésén, în Népi szokások és
hagyományok. Határokon átívelő kulturális interferenciák,
Arad, 2004, p. 11‐102
50. Comunitatea românească din Bedeu şi Micherechi pe baza
cercetărilor demografice, în Simpozion, 2004, Giula, p. 107‐
113
51. Succesiunea lui Ilie Garami, în Izvorul, nr. 25, Giula, 2004, p.
51‐54
52. 100 de ani de la moartea lui Popovici Iustin (Bichiş 1839 – Giula
1905), în Lumina 2005, Giula, 2005, p. 29‐31
53. Secvențe din istoricul căii ferate din județul Bichiş, în Lumina
2005, Giula 2005, p. 32‐35
54. Comunitatea ortodoxă din Bichişciaba în toamna anului 2008, în
Lumina 2008, Giula, 2008, p.
55. Comunitatea română din Giula germană în secolul al XIX‐lea, în
Simpozion, Giula, 2005, p. 68‐85
6. Comunitățile româneşti din Giula în perioada interbelică, în
Simpozion, Giula, 2006, p. 89‐100
57. Românii din Ungaria după 1945, în Simpozion, Giula, 2007, p.
74‐88
58. Elena Csobai, Aspecte din istoria comunitții ortodoxe române din
Bichiş, în Simpozion, Giula, 2009, p. 90‐99
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Concluzii

Aşa cum susțineam de la început, efectuarea unui bilanț
al cercetării istorice româneşti din Ungaria, la două decenii de
la căderea regimului comunist, este un demers cât se poate de
justificat, cu atât mai mult cu cât, aşa cum am văzut, acesta a
cunoscut un traseu destul de sinuos în intervalul cuprins între
sfârşitul secolului al XIX‐lea şi începutul secolului XXI.
Cercetarea de față ne pune în fața unor concluzii foarte
interesante pentru istoria românilor din Ungaria, oferind
inclusiv o serie de proiecții asupra viitorului acesteia, un viitor
pe care unii dintre actualii lideri ai comunității nu‐l văd în
culori foarte vii.
Cercetărilr referitoare la istoricul românilor din Ungaria
ne oferă imaginea unei comunități aproape asimilate astăzi, a
cărei pondere demografică a fost şi este în continuă scădere
după Trianon. Numai în anii ’90 românii din Ungaria au scăzut
cu 25%, iar trendul a continuat şi după 2001, data ultimului
recensământ. Cu siguranță, noua inventariere a populației
Ungariei (2011) va demonstra această realitate. Destinul
comunității româneşti a presupus în permanență nevoia unei
lupte perseverente pentru păstrarea propriei identități
naționale.
Mai este necesar de făcut precizarea că majoritatea
cercetătorilor aparținând comunității româneşti din Ungaria, cu
câteva mici excepții, consideră că populația aparținând propriei
etnii dintr‐o serie de localități din estul Ungariei s‐a aşezat aici
cel mai devreme la sfârşitul secolului al XVII‐lea şi, în lipsa
unor cercetări arheologice sistematice sau de investigare a
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arhivelor, s‐a optat pentru punctul de vedere al istoriografiei
maghiare.
Referitor la cercetarea istorică instituționalizată, aşa
cum s‐a putut vedea, aceasta nu a fost posibilă decât după 1990
şi atunci în condiții destul vitrege. Până în acel moment pot fi
detectate cel mult eforturi individiuale mai mult sau mai puțin
semnificative, în acest sens.
Practic, între 1920 şi 1990 a fost imposibil ca în Ungaria să
vadă lumina tiparului vreo carte de istorie referitoare la
minoritatea română. De asemenea, nu putea fi vorba nici despre
publicații cu profil istoric. Fără a fi vorba despre o revistă cu profil
eminamente istoric, singurul loc în care apăreau materiale istorice
ceva mai consistente era revista Timpuri (1985‐1989), în a doua
parte a anilor ’80. Şi aceasta pe fondul unei oarecare emulații în
cadrul forului de reprezentare al românilor din Ungaria şi a unei
uşoare relaxări a regimului politic din această țară.
A face cercetare istorică românească în Ungaria era
îngreunat şi de faptul că învățământul minorităților din
Ungaria nu a permis şi nu permite formarea instituționalizată a
unor specialişti în domeniu. Eforturi sporadice în zona istoriei
erau făcute la nivel programatic şi în sfera catedrelor de
Filologie Românã a Universitãții ELTE din Budapesta şi a celei
de limba si literatura română din cadrul Universității din
Seghedin (fostă catedra de limba şi literatura română a
Institutului Pedagogic “Juhász Gyula”) unde existau de
asemenea profesori români din Ungaria care, chiar dacă nu
aveau o pregătire istorică propriu‐zisă, majoritatea fiind
filologi, au oferit celor interesați fragmente de istorie a
comunității româneşti din Ungaria.
După 1990 a apărut şi primul institut de profil al
românilor: Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. Fără o
susținere sistematică din partea autorităților, deşi există o lege
în acest sens, acesta a avut realizări remarcabile în cei aproape
douăzeci de ani de existență, rolul catalizator jucându‐l
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directorul Maria Berényi. Este cel mai activ demers pe tărâm
istoriografic al românilor din Ungaria, iar inițiativa merită toată
atenția întrucât se dovedeşte extrem de utilă pentru restituirea
trecutului comunitar.
Revistele românilor din Ungaria ne oferă la rândul lor o
imagine de ansamblu şi o explicație asupra stadiului la care a
ajuns cercetarea istorică a acestora. Fără reviste în domeniu
înainte de 1990, elita intelectuală a românilor din Ungaria a
schițat primele contribuții pe teme istorice în presa românească
din țara vecină şi cele două reviste de etnografie, singurele
admise de vechiul regim din Ungaria: Din tradițiile populare ale
românilor din Ungaria şi Izvorul, şi acestea însă cu o apariție
sporadică începând cu sfârşitul anilor ’70, activitatea lui
Alexandru Hoțopan în sfera celor două publicații fiind demnă
de semnalat.
Contribuțiile încadrabile istoriei au fost de‐a lungul
anilor foarte puține. După 1990 lucrurile s‐au schimbat
întrucâtva, apărând mai multe reviste care conțineau rubrici
dedicate istoriei. Între acestea amintim: Simpozion, Conviețuirea,
Lumina, Annales, Europa. Dintre toate acestea, revista Simpozion,
editată de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, este
incontestabil cea mai importantă. Şi după 1990 continuă să
apară revistele Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria şi
Izvorul, de data aceasta cu o ritmicitate ceva mai regulată. În
ciuda unor greutăți din ce în ce mai mari, în primul rând
financiare, ca urmare a neasigurări unor fonduri periodice
pentru publicarea lor aşa cum stipulează reglementările legale,
acestea continuă să apară.
După 1990, odată cu deschiderea societății maghiare
asemeni celorlalte din fostul bloc comunist, cercetătorii români
din Ungaria au mai publicat şi o serie de volume de sine
stătătoare în funcție de preocupările fiecăruia.
În afara acestor realități, cu totul izolat, mai apăreau
scurte inserări pe teme istorice în singurul ziar românesc din
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Ungaria de dinainte de 1989, care a purtat de‐a lungul timpului
mai multe denumiri: Libertatea noastră (1951‐1956), Foaia noastră
(1957‐1991), Noi. Românii din Ungaria (1991‐1997) şi Foaia
românească (1998‐2010).
Conținutul scrisului istoric al românilor din Ungaria
poartă amprenta realității în care acesta s‐a dezvoltat.
Analizând istoriografia acestora se constată faptul că s‐au
conturat câteva direcții şi teme de cercetare mai atent
frecventate, în funcție de contextul şi epoca istorică în care
aceasta s‐a produs. Practic, pentru a putea vorbi despre o
istoriografie românească în Ungaria trebuie să dăm dovadă de
foarte multă indulgență. Imediat după 1920 minoritatea română
a fost redusă la tăcere, abia după 1948 putând vorbi despre
timide încercări, detectabile la finele anilor ’70 şi vizibile abia
după 1990.
O direcție de cercetare atent urmărită atât înainte de
1989 cât şi după aceea a fost aceea a istoriei culturale şi a
mişcării naționale a românilor din Transilvania şi Ungaria, cu
accent pe relevarea unor aspecte circumscrise secolului al XIX‐
lea. Maria Berényi, Elena Csobai, Gheorghe Petruşan, Mihai
Cozma, Tiberiu Boca, Tiberiu Herdean şi Gheorghe Santău au
excelat din acest punct de vedere. Acesteia i s‐a alăturat o alta,
reconstituirii
istoriei
comunității
cea
consascrată
macedoromâne (aromâne) din Transilvania şi Ungaria. Aici
Maria Berényi a avut un rol determinant, fiind principala
inițiatoare a proiectului de cerectare.
Celor două tendințe li s‐a alăturat o a treia, foarte bine
definită în ultimele două decenii, care vizează reconstituirea
istoricului fiecărei comunități româneşti din Ungaria.
Principalul inițiator al acestei problematici a fost Elena Csobai,
aceasta frecventând extrem de atent chestiunile referitoare la
trecutul celor mai multe dintre comunitățile românilor din
Ungaria. Demersul său în această direcție poate fi detectat încă
înainte de căderea regimului comunist în Ungaria. Elena Csobai
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a fost secondată în această direcție de cercetare de Gheorghe
Santău, Mihaela Bucin şi Florea Olteanu.
Bine conturată este şi o altă direcție de studiu, dedicată
evidențierii personalităților reprezentative pentru comunitatea
românilor din Ungaria. Acest spațiu este ocupat de mai mulți
autori români din Ungaria : Maria Berényi, Elena Csobai,
Gheorghe Petruşan, Gheorghe Rusa. Istoria confesională a fost
de asemenea o prioritate pentru cercetătorii români din
Ungaria. Biserica ortodoxă a fost cel mai amplu investigată.
Cel mai bine ilustrează această direcție Teodor Misaroş,
contribuții semnificative în domeniu mai având Elena Csobai,
Emilia Martin, Maria Berényi, aceasta din urmă în primul rând
în zona greco‐catolicismului, Alexandru Hoțopan şi Anamaria
Brad în sfera istoriei cultelor neoprotestante. Foarte interesantă
şi mai nouă printre abordările cercetătorilor este o direcție de
cercetare sugerată de „Annalele” franceze. Sugestive în acest
sens sunt contribuțiile Mihaelei Bucin şi ale Anei Hoțopan.
Dincolo de direcțiile şi tendințele profesate de
cercetătorii românii din Ungaria rămâne modul în care aceştia
scriu istoria. Supuşi vremurilor, ei au puncte de vedere
apropiate de trendul general al istoriografiei maghiare. Astfel,
bunăoară, când vorbesc despre începuturile propriei minorități
în Ungaria de astăzi aceştia pornesc demersul începând cel mai
devreme cu secolul al XVII‐lea.
Alteori însă, dar nu toți, profitând mai ales de
deschiderile postcomuniste, scriu istoria conform cu propriile
convingeri. Aflăm astfel despre fenomenul de asimilare etnică
la care sunt supuşi românii din Ungaria, unul extrem de
eccentuat începând cu anii ’60 ai secolului XX sau despre felul
în care Tratatul de pace de la Trianon este perceput de către
aceştia.
Legat de acest din urmă aspect este interesant modul în
care este dezbătut Trianonul, pentru românii din Ungaria acesta
primind conotații specifice. Rămânerea în afara granițelor
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statului român a făcut ca pentru ei momentul să însemne, dintr‐
o anume perspectivă, ceea ce a însemnat pentru unguri.
În fine merită consemnat la concluzii faptul că
cercetătorul istoric român din Ungaria dispune de o condiție
intelectuală destul de vitregă, una care îl predispune la
marginalizare, în condițiile în care scriind fără a‐şi trasa limite
este pus adesea în situații profesionale şi morale incompatibile
cu calitatea de intelectual, aparținând fie chiar şi unei
minorități.
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Romanians’ historiography in Hungary
1920 – 2010

As mentioned from the beginning, the assessment of the
Romanian historical research in Hungary, two decades after the
fall of the communist regime, is an entirely justifiable approach,
especially since, as we have seen, its route has been quite
sinuous in the period between the late 19th century and early
20th century.
The present research introduces us to some very
interesting conclusions on the history of the Romanians in
Hungary, and even offers a series of projections on its future, a
future that several present leaders of the community do not see
in very bright colours.
The considerations on the history of the Romanians in
Hungary provide the image of a community almost assimilated
today, with a population share that has been continuously
decreasing after the Treaty of Trianon. In the ʹ90s only the
number of the Romanians in Hungary fell by 25% and the trend
has continued even after 2001, the date of the last census. And
surely, the next census in Hungary (2011) will confirm this
reality. The destiny of the Romanian community has always
assumed a persistent struggle to preserve its national identity.
We should also assess that most researchers belonging
to the Romanian community in Hungary, with very few
exceptions, believe that the population belonging to their own
ethnic group from several locations in eastern Hungary settled
here in the late 17th century at the earliest and, due to the lack of
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systematic archaeological researches or archive investigations,
the approach of Hungarian historiography was adopted.
Institutionalized historical research, as one could notice,
became possible only after 1990 and even then under rather
harsh conditions. By that time one can detect at most individual
efforts, of more or less importance, in this respect.
Practically, between 1920 and 1990 it was impossible for
any history book on the Romanian minority to see the light of
printing in Hungary. Historical publications were also out of
the question. Without being a purely historical magazine, the
only publication where more consistent historical materials
were published was Timpuri (Times) (1985‐1989), in the second
half of the ‘80s. And this thanks to a certain emulation in the
Romanians’ representation forum in Hungary and to a slight
loosening of Hungary’s political regime.
The fact that minority teaching in Hungary did not and
does not allow institutionalized training of professionals in the
field rendered the Romanian historical research in Hungary
more difficult. Sporadic efforts in the field of history were made
at programmatic level and within the Departments of
Romanian Philology from ELTE University, Budapest and of
Romanian Language and Literature from the University of
Szeged (former Department of Romanian Language and
Literature of the ʺJuhász Gyulaʺ Teacher Training Institute from
Szegedin). The Romanian professors from Hungary from these
faculties provided parts of the history of the Romanian
community in Hungary to those concerned, despite of the fact
that they had no historical training, most of them being
philologists.
After 1990, Romanians’ first profile institute was set up:
The Research Institute of the Romanians in Hungary. Without
systematic support from the authorities, despite the existence of
a law to that effect, the institute has had remarkable
achievements in nearly twenty years of activity, a catalyzing
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role being played by its director Maria Berényi. It represents the
most active historiographic approach of the Romanians in
Hungary and the initiative deserves full attention since it
proves extremely useful for the restoration of this community’s
past.
The magazines of the Romanians in Hungary offer an
overview as well as an explanation of the level reached by the
historical research. With no magazines in the field before 1990,
the intellectual elite of the Romanians in Hungary drafted its
first historic contributions in the Romanian publications from
the neighbouring country and in the two ethnographic
magazines from Hungary, the only allowed by the former
Hungarian regime, Din tradițiile populare ale românilor din
Ungaria (Of Popular Traditions of the Romanians from Hungary)
and Izvorul (Spring). But beginning with late ‘70s, their
appearance has become sporadic. Alexander Hoțopan’s work
for the two publications is worth mentioning.
Over the years, contributions that can be classified as
historic have been very few. After 1990, things have changed to
a certain extent with the publication of several magazines
containing historic columns. Among these we mention:
Simpozion (Symposium), Convietuirea (Cohabitation), Lumina
(Light), Annales, Europa (Europe). Of these, Simpozion
(Symposium), the magazine published by the Research Institute
of the Romanians in Hungary, is unquestionably the most
important one. After 1990, the magazines Din tradițiile populare
ale românilor din Ungaria (Of Popular Traditions of the Romanians
from Hungary) and Izvorul (Spring) have continued to be
published, this time at a little more regular rate. Despite the
ever growing difficulties, primarily of financial order due to the
lack of regular funds for publication as legally stipulated, these
magazines are still being published.
After 1990, along with the opening of the Hungarian
society, similar to the other societies from the Communist Bloc,
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the Romanian researchers from Hungary have published a
series of independent volumes according to their
preoccupations.
In addition to these realities, completely isolated, short
articles on historical themes would appear in the only
Romanian newspaper in Hungary before 1989. Over the time,
the newspaper has been known under several names: Libertatea
noastră (Our Freedom) (1951‐1956), Foaia noastră (Our Paper)
(1957‐1991), Noi. Românii din Ungaria (We. The Romanians in
Hungary) (1991‐1997) and Foaia românească (The Romanian Paper)
(1998‐2010).
The content of the historical writings of the Romanians
in Hungary bears the mark of its surrounding reality.
Analyzing their historiography, one can notice the fact that
several more frequent directions and research topics have been
outlined according to the historical context and period.
Basically, in order to speak about a Romanian historiography in
Hungary, we have to show a lot of indulgence. Immediately
after 1920, the Romanian minority was reduced to silence. Only
after 1948 we can talk about timid attempts, detectable in the
late ʹ70s and visible only after the ‘90s.
A research direction closely monitored before and after
1989 was that of cultural history and national movement of the
Romanians in Transylvania and Hungary, with a focus on
highlighting issues specific to the 19th century. Maria Berényi,
Elena Csobai, Gheorghe Petruşan, Mihai Cozma, Tiberiu Boca,
Tiberiu Herdean and Gheorghe Santău have excelled in this
regard. This direction was joined by another one dedicated to
the reconstruction of the history of the Macedo‐Romanian
(Aromanian) community in Transylvania and Hungary. Here
Mary Berényi played an essential role, being the main promoter
of this research project.
The two directions were joined by a third one, very
well‐defined in the last two decades, that retraces the history of
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each Romanian community in Hungary. Its main promoter is
Elena Csobai who has shown great concern for the history of
most of the Romanian communities in Hungary. Her approach
in this direction can be detected even before the fall of the
communist regime in Hungary. Elena Csobai was assisted in
this research by Gheorghe Santău, Mihaela Bucin and Florea
Olteanu.
Another well‐define direction points out the
representative personalities of the Romanian community in
Hungary. This area is covered by several Romanian authors in
Hungary such as: Maria Berényi, Elena Csobai, Gheorghe
Petruşan, Gheorghe Rusa. Confessional history also represented
a priority for the Romanian researchers from Hungary. The
Orthodox Church was the most investigated one. The promoter
of this direction is Theodore Misaroş, but significant
contributions have been brought by Elena Csobai, Emilia
Martin, Maria Berényi, the latter primarily in the Greek‐
Catholic area, and Alexandru Hoțopan and Anamaria Brad in
the area of the Neo‐protestant cults. The latest very interesting
direction has been proposed by the French ʺAnnalsʺ. Suggestive
in this regard are the contributions of Mihaela Bucin and Ana
Hoțopan.
Beyond the directions developed by the Romanians in
Hungary, the outstanding fact remains how Romanians have
been writing history. Subject to times, their points of view
follow the general direction of the Hungarian historiography.
Thus, for example, when talking about the beginnings of their
minority in today’s Hungary, they would start with the 17th
century at the earliest. Sometimes, however, some of them, but
not all, take advantage of the post‐communist opportunities
and write history according to their own beliefs. Thus, we learn
about the phenomenon of ethnic assimilation which Romanians
in Hungary have been facing, extremely pronounced since the
‘60s of the 20th century, or about how they perceive the Treaty
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of Trianon. It is interesting the way the Treaty of Trianon is
debated, receiving specific connotations for the Romanians in
Hungary. Being left outside the borders of the Romanian state,
the Treaty meant for them, from a certain perspective, what it
meant for the Hungarians.
Finally, it is worth adding to the conclusions the fact
that the Romanian historical researchers from Hungary dispose
of a rather harsh intellectual condition that makes them prone
to marginalization, given the fact that, when writing without
setting up limits, they face moral and professional situations
that are incompatible to the quality of an intellectual, be it even
an intellectual belonging to a minority.
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Gondolatok a magyarországi románok
történetírásairól 1920–2010.
Vágy és valóság között

A magyarországi románok történelmi kutatásairól szóló
összegzés, két évtizeddel a kommunista rendszer bukása után,
egy törvényes keretek között működő szerteágazó folyamatot
mutat be a XIX. század vége és a XXI. század eleje közötti
időszakról.
Jelen kutatás igen érdekes következtetéseket fedez fel a
magyarországi románság történelméről és történetírásáról.
Számos projekten keresztül megpróbáljuk bemutatni a
magyarországi románság jövőjét, azt a jövőt, amelyet a mai
vezetők nem túl szép színben látnak.
A magyarországi románok történelmi áttekintéséről
készült tanulmány zárógondolata egy asszimilált közösség
képét mutatja be, melynek népességére vonatkozó mutatója a
Trianon utáni időkben folyamatos csökkenést mutat. A
magyarországi románok lélekszáma a 90‐es években 25%‐kal
csökkent, ugyanez a tendencia érvényes a 2001‐es adatokra is,
az utolsó népszámlálás után. Minden bizonnyal, a közelgő
2011‐es Magyarországi népszámlálás is ezt a realitást fogja
tükrözni. A magyarországi románok folyamatos harcot vívtak
saját nemzeti identitástudatuk megőrzéséért.
Fontos pontosítani, hogy a jelen kutatásban résztvevő
személyek, a magyarországi román közösség tagjai, néhány
kivételtől eltekintve, azt a nézetet vallják, hogy az ország keleti
részén fekvő román nemzetiségi települések a XVII. században
jöttek létre. Az erre irányuló történelmi kutatások csak 1990
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után voltak lehetségesek, akkor is igen mostoha körülmények
között. Addig csak az egyénileg elkészült felderítések voltak
tapasztalhatók, amelyek több‐kevesebb jelentőséggel bírtak.
Gyakorlatilag, 1920 és 1990 között szinte lehetetlen volt
kiadatni Magyarországon a románok történelméről szóló
könyvet. De nem voltak megtalálhatóak más tartalmú írások
sem. Attól függetlenül, hogy az újság nem volt történelmi
profilú, az egyedüli lap, ahol megjelentek történelmi témájú
írások, az a „Timpuri” című folyóirat volt (1985–1989) a 80‐as
évek második felében.
A magyarországi románok körében végzett történelmi
kutatást nehezítette, hogy a magyarországi kisebbségek
oktatása nem engedélyezte, és nem engedélyezi ma sem a
szakemberekből álló kutatócsoportok működését. Intézményes
keretek közötti próbálkozások voltak ugyan, a Budapesti ELTE
Román nyelv és Irodalom Tanszékén és a Szegedi Egyetem
Román nyelv és Irodalom Tanszékén (a volt Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola Román Tanszéke), ahol olyan
magyarországi
román
tanárok
dolgoztak,
akik
rendelkezésünkre bocsátottak adatokat a magyarországi
románságról.
1990 után megalakult a hazai román értelmiség első
szakmai műhelye: a Magyarországi Román Kutatóintézet. A
kisebbségi kutatóknak a rendszerváltás előtt nemigen adatott
meg az a lehetőség, hogy anyanyelven, kenyérkereső
foglakozásként művelhessék ezt a kutató tevékenységet.
Minden elismerést megérdemlő ez a kezdeményezés, melynek
fő mozgatója Berényi Mária igazgatónő volt. A kutatók aktívan
művelték a tudományt, amely a magyarországi románság
múltját foglalja össze.
A magyarországi román sajtó bemutatja ezt a törekvést,
amit a magyarországi román kutatók megvalósítottak. A
magyarországi
románság
történelméről
szóló
írások
megtalálhatóak a „Din tradițiile populare ale românilor din
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Ungaria” és az „Izvorul” című folyóiratokban, amelyben
megtaláljuk Hocopán Sándor írásait is.
Társadalomkutatásról szóló anyagokat az évek
folyamán keveset találtunk. 1990 után a dolgok valamelyest
megváltoztak, megjelentek a történelmi témájú publikációk.
Ezek közül megemlíthetőek a „Simpozion”, „Conviețuirea”,
„Lumina”, „Annales” és „Europa”. Ezek közül kétségtelenül a
legfontosabb a Román Kutatóintézet által kiadott „Simpozion”
c. folyóirat. 1990 után újra megjelennek a „Din tradițiile
populare ale românilor din Ungaria” és az „Izvorul”, ezúttal
valamivel szabályosabb ütemben. Az egyre növekvő,
elsősorban anyagi nehézségek ellenére, amely a megjelenéshez
szükséges, törvényi szabályozások szerinti időszakos
támogatások elvonásának következménye, a folyóiratok
továbbra is megjelennek.
1990 után, a magyar társadalom nyitottá válásával egy
időben, a volt kommunista blokk többi országához hasonlóan, a
magyarországi román kutatók több önálló könyvet is
publikáltak saját érdeklődésük szerint.
Ezen valóságos, teljesen elszigetelt helyzeteken kívül,
jelentek meg rövid történelmi témájú közlemények az 1989
előtti egyetlen román lapban, amely a hosszú évek során
számos elnevezéssel rendelkezett: „Libertatea noastră” (1951–
1956), „Foaia noastră” (1957–1991), „Noi. Românii din Ungaria”
(1991–1997) és „Foaia românească” (1998–2010).
A magyarországi románok történeti írásainak tartalma
annak a valóságnak a lenyomata, amelyben kifejlődtek.
Történetírásaikat elemezve megállapítható az a tény, hogy
kirajzolódott néhány, általuk figyelmesebben látogatott
irányzat és téma, attól a történelmi környezettől és korszaktól
függően, amelyben keletkeztek. Ahhoz, hogy magyarországi
román történetírásról beszélhessünk, gyakorlatilag nagyfokú
engedékenységről kell tanúbizonyságot tennünk. 1920 után a
román kisebbséget hallgatásba szorították, csak 1948 után
285

Gabriel Moisa

beszélhettek félénk próbálkozásokról, amelyek a ′70‐es évektől
lettek felkutathatóak, és csak 1990 után láthatóak.
Egy 1989 előtt és azután is figyelmesen követett kutatási
irány a kultúrtörténet, valamint az erdélyi és magyarországi
románok nemzeti mozgalma, hangsúlyozva a XIX. századra
jellemző aspektusok kiemelését. Berényi Mária, Csobai Elena,
Petrusán György, Kozma Mihály, Boka Tibor, Hergyán Tibor és
Szántó György kitűntek ilyen szempontból. Ehhez az irányhoz
csatlakozott egy másik, amely az erdélyi és magyarországi
macedoromán
(aromán)
közösségek
történetének
rekonstruálására szentelődött. Itt Berényi Máriának volt jelentős
szerepe, aki a kutatások legfőbb kezdeményezője volt.
E két irányzathoz csatlakozott egy harmadik, amely
nagyon jól volt definiálva az utolsó két évtizedben, és amely
minden egyes magyarországi román közösség történetét
hivatott rekonstruálni. Csobai Elena volt ennek a
problémakörnek a legfőbb kezdeményezője, mivel ő rendkívüli
módon kísérte figyelemmel a legtöbb magyarországi román
közösség múltját. Az ebbe az irányba tett lépései még a
magyarországi kommunista rezsim bukása előtt felkutathatóak.
Csobai Elenát Szántó György, Mihaela Bucin és Florea Olteanu
terelte ebbe az irányba.
A magyarországi román közösség reprezentatív
személyiségeinek feltárására szentelt másik tanulmányozási
irány jól körvonalazódott. Ezt a területet több magyarországi
román szerző foglalja el: Berényi Mária, Csobai Elena, Petrusán
György, Ruzsa György. Az egyházi kutatások is elsőbbséget
élveztek a magyarországi román kutatók szemében. Az ortodox
egyház volt a legrészletesebben vizsgálva. Ezt az irányt a
legjobban Mészáros Tivadar illusztrálja, de jelentős
hozzájárulása volt a területen Csobai Elenának, Martyin
Emíliának, Berényi Máriának is, utóbbi inkább a görög
katolicizmus területén, Hocopán Sándor és Brád Annamária a
neoprotestáns felekezetek szférájában. Nagyon érdekes és a
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legújabb kutatási megközelítés a francia „Annales” által
sugalmazott irányzat. Ösztönző ebben a tekintetben Mihaela
Bucin és Hocopán Anna hozzájárulása.
A magyarországi románok által folytatott irányokon és
irányzatokon túl megmarad az a mód, ahogyan a történetírással
foglalkoznak. Az időknek engedelmeskedve, a magyar
történetírás fő trendjéhez hasonló megközelítéseik vannak. Így
például amikor napjaink saját magyarországi kisebbségének
kezdetéről szólnak, legkorábban a XVII. századra vonatkozólag
kezdik az eljárást. Azonban más esetben, de nem mindenki, a
posztkommunista
kezdeményezésekből
profitálva
saját
meggyőződéseik szerint írják le a történelmet. Így szerzünk
tudomást az etnikai asszimilációról, amelynek a magyarországi
románok alá vannak vetve, és amelyik a XX. század ′60‐as
éveitől egyre erőteljesebb, vagy arról, hogyan értelmezik ezek a
közösségek a trianoni békeszerződést. Ez utóbbi aspektushoz
kötődően, érdekes az ahogyan a magyarországi románok
Trianont értelmezik, mivel náluk ez specifikus jelentőséget kap.
A román állam határain kívül maradás okozta, hogy ez a
momentum, bizonyos megközelítésből, ugyanazt jelentette
számukra, mint a magyarok számára.
Végül, összegzésképpen érdemes megjegyezni, hogy a
magyarországi román történeti kutató rendelkezik egy elég
mostoha intellektuális feltétellel, amely marginalizálja, gyakran
olyan helyzetbe kerül ami professzionálisan és morálisan
összeegyeztethetetlen.
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