
A kettõs identitás felvállalása a kiadvány
legerõsebb oldala. Az 1997-ben napvilágot
látott Convieþuirea – Együttélés célkitûzése
ugyanis az, hogy – Spiró Györgyöt idézve –
„rövid távú érdekek és ideológiai torzítások
nélkül õrizze meg múltunkat a nemzet em-
lékezetében”. Hogy melyik nemzetében? 
A románéban? Aligha. A magyarországi nem-
zeti kisebbség ugyanis szervesen hozzátarto-
zik mind a román, mind a magyar nemzethez.

Montesquieu jut eszembe: „Ha valami
használna a nemzetemnek s ártana egy má-
siknak, nem javasolnám uralkodómnak,
mert elsõsorban ember vagyok s azután
francia; szükségszerûen vagyok ember s vé-
letlenül francia.” Épp így van ez nálu(n)k is.
A Convieþuirea – Együttélés kezdettõl fogva
hirdeti ennek a kettõs/többes – magyar–
román, román–magyar (attól föggõen, hogy
kinél melyek az arányok – identitásnak 
a felvállalását. A lehetõségét – és a célszerû-
ségét is. Segít feloldani döntéskényszert: „te
most magyar vagy, vagy pedig román”?

Persze a Convieþuirea sem a semmibõl
jött létre. Már 1989-ben megjelent egy igaz
csak tiszavirág életû újságforma Informa-
torul címmel, amelyik aztán – részben

„munkaerõhiány”, részben gazdasági okok
miatt – abba is maradt. Kialakított viszont 
a szegedi Román Tanszéken egy olyan
együttgondolkodó mûhelyt, amelyikkel az-
tán 1997-tõl fenntartható volt egy rendsze-
resen megjelenõ, igényes folyóirat.

Az „alapításkor” felmerülõ elsõ kérdés
ez volt: kinek szól? Mert a szerkesztõk közel
sem csak a magyarországi románsághoz
akartak/akarnak szólni. Kisebbségi témájú
folyóiratot rendszerint olyanok olvasnak,
akik ezt a „létformát” a saját bõrükön ta-
pasztalják, és tanítómesterként „ajándékba
kapták” a sorstól, vagy olyanok, akiknek tör-
ténészként, politikusként, tanárként ez 
a szakmája. De nem burkolt szándék volt 
az sem, hogy a többségi magyarsággal és 
a többségi románsággal is megismertessék
az e régióban élõ románok mindennapjait:
nyelvüket, szokásaikat, történelmüket, lét-
formájukból fakadó ellentmondásaikat. (An-
nál is inkább, mivel nem egy esetben fordult
elõ, hogy a román anyanemzet tagjai is a
többségi kívülálló szemével néztek ránk…) 

Már az elsõ szám is határozottan körvo-
nalazza a kiadvány profilját, felölelve a ki-
sebbségi lét és a humántudományok szinte
teljes profilját. A Convieþuirea továbbá tu-
dományos fórum azok számára, akik részt-
vevõi s egyben formálói is a magyaroszági
románság közéletének, vagy „pusztán” csak
napi szinten élik meg románságukat (szoká-
sok továbbörökítõiként, képzõmûvészként,
zenészként, tanítóként, lelkészként). Elég
csak megnézni a folyóirat borítóján felsorolt
tematikus struktúrát, és máris feltûnik a tar-
talmi sokszínûség. Tanulmányokat olvasha-
tunk a kisebbségpolitika kérdéseirõl, a vál-
tozó politikai kurzusok légkörében zajló 
kisebbségi törekvésekrõl, a másság megélésé-
rõl, a kisebbségi lét nehézségeirõl, az össztár-
sadalmi konfliktusokról, a hitéletrõl, az okta-
tásügyrõl, nyelvhasználati gondokról.

Mivel a kiadvány számos történelmi,
történettudományi írást is tartalmaz, elen-
gedhetetlen követelmény volt, hogy vitacik-
keknek is helyet adjon, hiszen nem egy kér-
désben képvisel más álláspontot a magyar-
országi (ideértve a magyarországi román)
történettudomány, mint a romániai. Ennek 
a folyományaként sokszor érdekes és egy-
mással szöges ellentétben álló vélemények126
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színterévé válik a lap. Minek következtében
érdemévé válik, hogy segít eloszlatni törté-
nelmi tévhiteket, és hozzásegíti az olvasót
ahhoz, hogy kialakítsa saját árnyaltabb tör-
ténelemképét, ami azért mégiscsak szerves
része az identitás megõrzésének.

A rovatok általában ugyanazok, de azért
ez a folyóirat olyan, mint maga a kisebbségi
lét, folyamatosan változik – az éppen aktuá-
lis szám szerzõinek, a nemzetiségi élet idõ-
szerû kérdéseinek függvényében. Abban vi-
szont állandó ez a számonként kb. száz ol-
dal terjedelemben megjelenõ periodika,
hogy ’97 óta a maga komplexitásában nyúj-
tott átfogó képet a kisebbségi lét tudomá-
nyos, politikai, kulturális kérdéskörének
számos szegmensérõl, számos aspektusból.
A szerkesztõbizottság hitvallása szerint a to-
vábbiakban is így lesz, még akkor is, ha ez
nem mindig egyszerû, vagy nem lehet egy-
mással kibékíteni a magyarországi és romá-
niai történelmi nézetkülönbségeket.

Aki kizárólag tudományos megközelí-
tésbõl olvassa e kiadványt, annak felettébb

hasznosak lehetnek a tanulmányok, elemzé-
sek végén fellelhetõ szakirodalmak.

A folyóirat szerzõi gárdája – hála a ki-
terjedt nemzetközi kapcsolatoknak – rend-
kívül sokszínû. Teret kapnak hasábjain 
a romániai egyetemekrõl kikerült szakem-
berek írásai épp úgy, mint a Szegedi Tudo-
mányegyetem Román Nyelv- és Irodalom
tanszékének oktatóié. 

Egyébként is jól érezheti magát ebben 
a bölcsõben a Convieþuirea, lévén, hogy
megjelenése óta folyamatosan itt írják és itt
szerkesztik. 

„A magyarok évszázadokon keresztül
hozzászoktak, hogy szépen haljanak meg
hazájukért, így sokszor nem jut eszükbe az
az egyszerû ötlet, hogy élni is lehetne érte.”
Kissé átértelmezve a Lackfi-féle idézetet,
úgy tûnik, ennek a román közösségnek még-
iscsak eszébe jutott, hogy miképpen lehetne
nem asszimilálódni. Ennek egyik eszköze
alighanem épp a Convieþuirea – Együttélés.

Livia Veronica Petruºan
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