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Kese Katalin

Százötven éves múlttal
Kultúra és filológia 

a pesti román tanszék történetének tükrében

Nemzetközileg az egyik legrégebbi a 

150 éves múltra visszatekint� román 

fi lológiai tanszék. 1863-ban alakult, 

abban az esztend�ben, amikor Tori-

nóban is bevezették a román nyelvok-

tatást Giovanelli Vegezzi Ruscala, Va-

sile Alecsandri népi ihletés� költemé-

nyeinek olasz fordítója irányításával, 

de ott inkább lektorátusnak megfelel� 

kereteken belül. Az esemény jelen-

t�ségét nagymértékben növeli az a 

tény, hogy román területeken csak pár 

évtizeddel kés�bb hoztak létre nyel-

vi és irodalmi tanszéket, így Iașiban 

1893-ban és Bukarestben 1904-ben, 

igaz azonban, hogy olyan, ma már eu-

rópai hír� tudósok vezetésével, mint 

Alexandru Philippide Moldvában és 

Ion Bianu Bukarestben.

A  pesti román tanszék létrejötté-

ben politikai tényez�k is fontos sze-

repet játszottak. Az Osztrák–Magyar 

Monarchia folyamatban lév� nagy 

átalakulási szakaszában a magyar-

országi és az erdélyi románok azon 

igényeinek akartak ezáltal eleget ten-

ni, hogy nemzetiségük a többi nem-

zet kulturális szintjére emelkedjen. 

Felmerült a tanszék Kolozsvárott való 

felállításának gondolata is, de végül 

Pestre esett a választás.

A  magyarországi román stúdiu-

mok elindítói – Alexandru Roman 

(1826–1897), Ioan Ciocan (1850–

1908) és Iosif Siegescu (1873–1931) 

nem tartoznak a magyarországi ro-

mán fi lológia nagy egyéniségei közé, 

a  rangsorolásban a perifériára szo-

rulnak, pedig munkájukat áldozatos 

lelkiismeretességgel és alapossággal 

végezték. A  román fi lológián belül 

különböz� tantárgyakat tanítottak, le-

író nyelvtant, irodalmat, nyelvtörténe-

tet stb. A. Roman el�adásai részben 

fellelhet�k a bukaresti Tudományos 

Akadémia könyvtárában. Mindhárman 

országgy�lési képvisel�k voltak, a ha-

zai románság érdekeit képviselték a 

parlamentben. Tagjai voltak az or-

szággy�lés különböz� bizottságainak, 

és f�ként Roman és Siegescu számos, 

a románságot érint� kérdést vetett fel.

A. Roman legsokoldalúbb és leg-

összetettebb tevékenységeinek egyike 

a közírás területén bontakozott ki. 

A Concordia (1862) és a Federaţiunea 

(1868) cím� politikai lapok f�z�dnek 

nevéhez, de más újságokban is közölt 

cikkeket (Bucovina, Gazeta Transil-

vaniei, Naţionalul, Familia, Tribuna). 

Parlamenti tevékenységéhez hason-

lóan, újságíróként is a hazai román-

ság küzdelmeit és vágyait szólaltatta 

meg. A Concordia megjelenése fontos 

eseményt jelentett a román kultúra 

történetében. Az els� román lap volt, 

amely teljes egészében latin bet�kkel 

nyomtatva jelent meg.

A  románok szemében a hazának 

hátat fordító renegát, a  magyar értel-

miség köreiben pedig tehetségtelen 

szolgalelk� I. Siegescu hagyott hátra 

azonban néhány olyan m�vet, amely 

számot tarthat a tudomány érdekl�dé-
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sére. Említést érdemel A magyarorszá-

gi románok szent uniója cím� tanul-

mánykötete (1896), amely az uniónak 

a román egyházra és népre gyakorolt 

hatását vizsgálja politikai és társadalmi 

szempontból, és a Dosoftei metropoli-

ta mint költ� (1897) cím� m�ve.

A. Roman, I. Ciocan és I. Siegescu 

után nagy min�ségi korszakváltás kö-

vetkezett be a román tanszék történe-

tében, Carlo Tagliavini és Tamás La-

jos tevékenységével pedig a tanszék 

bekapcsolódott a nemzetközi fi lológia 

vérkeringésébe. Már Roman halála 

után emelkedett az oktatók száma. 

1897-ben Asbóth Oszkár, a  neves 

szlavista, Mika Sándor bölcsészdoktor, 

az Eötvös-kollégium tanára, Alexics 

György, jeles nyelvész, irodalomtör-

ténész és néprajzkutató, 1905-ben 

pedig Iosif Popovici, a  fonetika ma-

gisztere, a  román fi lológia magánta-

nára került a tanszékre. Valamennyien 

kiemelked� tudósok voltak.

1927-ben, Siegescu nyugdíjazását 

követ�en, óráit Sulica Szilárd (1884–

1945?) irodalomtörténész, romanista 

vette át, aki egy ideig a Magyar Nemze-

ti Múzeum levéltári osztályának igazga-

tója is volt, és aki ugyan nem alkotott 

kimagasló tudományos m�veket, de 

azért megemlítenék néhányat: Adalé-

kok Jovius (Paulus) Historiarum sui 

temporis magyar vonatkozásainak 

forrásaihoz (1907), Történetírás és tör-

téneti segédtudományok Romániában 

(1926), Román színjátszás (1931).

Sulica Szilárdot a nemzetközi te-

kintélynek örvend� Carlo Tagliavini 

(1903–1982) olasz nyelvész követte 

1929-ben, aki általános nyelvészettel, 

romanisztikával és ezen belül román 

nyelvvel is foglalkozott. Budapesten 

iskolát teremtett, m�helyéb�l több 

kiváló nyelvész került ki, köztük Gáldi 

László és Tamás Lajos. Itt-tartózkodá-

sa idején romanisztikai dolgozatokat 

tartalmazó sorozatot adott ki az arra 

érdemes doktori értekezések kiválo-

gatása alapján.

A  polihisztor tudós Gáldi László 

(1910–1974) hatalmas ismeretanyag 

birtokában mintaszer� explication de 

texte jelleg� szemináriumi órákat tar-

tott 1938-tól a román tanszéken. Mint 

ismeretes, Gáldi írt verseket, foglalko-

zott m�fordítással, verstannal. Egyik 

legkedveltebb témája Eminescu volt. 

A románon kívül a francia, az olasz, az 

orosz, az újgörög és a fi nnugor nyelvek 

területén is végzett verstani kutatáso-

kat, és a lexikográfi a is foglalkoztatta.

A román fi lológiai stúdiumok má-

sik kiemelked� képvisel�je, Tamás 

Lajos (1904-1984) 1933-tól tanított a 

román tanszéken, és nagy életm�vet 

hagyott hátra. Legfontosabb kutatási 

területe a román nyelvtörténet volt, és 

ezen belül a magyar hatások történe-

te. 1966-ban közzétette harminc év 

kutatómunkáját felölel� monográfi á-

ját: Etymologisch-historisches Wör-

terbuch der ungarischen Elemente 

im Rumänischen (Unter Berücksichti-

gung der Mundartwörter), amely az 

Egyesült Államokban is megjelent. 

Tamás foglalkozott a délkelet-európai 

táj egyik legtöbbet vitatott történelmi 

kérdéseinek egyikével, a  román nép 

és nyelv keletkezésének problémájá-

val, felülvizsgálva az addigi elméle-

teket és kialakítva önálló álláspontját 

(A románság �shazája és a kontinui-

tás, 1931). Az összehasonlító neolatin 

nyelvtudomány hazai m�velését és 

egyetemi oktatását � emelte euró-

pai színvonalra. Hézagpótló egyetemi 

jegyzete: Bevezetés az összehasonlító 

neolatin nyelvtudományba (1963).

Tamás Lajos nagy hatással volt a 

román irodalom értékeinek egyik leg-

tevékenyebb képvisel�je, Domokos 

Sámuel (1913–1995) pályájára, aki az 

1948/49-es tanévt�l tanított az egye-
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temen. Szerkesztésében megjelentek 

román írók és költ�k kötetei magyar 

nyelven. Összeállította a kelet-euró-

pai betyárballadák gy�jteményét, mo-

nográfi át írt Octavian Goga költ� és 

m�fordítóról. Alapvet� munkája a bu-

karesti Irodalmi Kiadónál 1966-ban 

megjelent A román irodalom magyar 

bibliográfi ája (1831–1960) cím� kö-

tete, amelyet 1978-ban a Kriterion 

Könyvkiadó kiadásában követett a II. 

(1961–1970) kötet.

Az említett tanárokon kívül a ro-

mán tanszékkel kapcsolatban szólni 

kell még Pálffy Endrér�l (1906–1975), 

aki kiadta A román irodalom történetét 

(1961) magyar nyelven, a  történetíró 

Bíró Sándorról (1907–1975), A  román 

nép története cím� egyetemi jegyzet 

írójáról, Nagy Béláról (1925–1995), aki 

az els� román nyelvtan megalkotójának 

életér�l és munkásságáról közölt mo-

nográfi át, Viaţa și activitatea lui Dimit-

rie Eustatievici címmel (1987), továbbá 

a jeles történészr�l, Miskolczy Amb-

rusról (szül.1947), az Erdély története 

cím� háromkötetes kimagasló tudomá-

nyos érték� alkotás egyik szerz�jér�l.

Berényi Mária (1959) – költ�, tudományos 

kutató, kutatóintézeti igazgató, Buda-

pest

Borbély Anna (1958) – nyelvész, Budapest

Borsi-Kálmán Béla (1948) – történész, 

m�fordító, diplomata, Budapest/Párizs

Borza Lucia (1928) író, folklórgy�jt�, Buda-

pest

Czeglédiné Gurzó Mária (1962) – tanár, 

kutató, igazgató, Gyula

Csobai Lászlóné (1952) – történész, 

Békés csaba

Gozsdu Manó (1802–1870) – jogász, poli-

tikus, mecénás

Gurzău, Vasile (1898–1980) – kétnyelv� 

mesemondó

Gyarmati Gabriella (1972) – m�vészet-

történész, Gyula

Hergyán Tibor (1956) – ELTE BTK Román 

Tanszék, irodalomtörténész, Budapest

Hoczopán Anna (1960) – etnográfus, f�-

iskolai tanár, Szeged

Hoczopán Sándor (1937–2007) – kultúr-

történész, folklórgy�jt�, szerkeszt�, költ�

Ivános Illés (1913–1999) író

Kese Katalin (1950) – nyelvész, ELTE BTK 

Román Tanszék, Budakalász

Kiss Adél (1974) – képz�m�vész, Buda-

pest

Kohán György (1910–1966) – fest�-

m�vész

Koszta Rozália (1925–1994) – fest�-

m�vész

Kozma Mihály (1983–2009), tanár, kutató

Luczai Miklósné (1949) – nyugdíjas könyv-

táros, Gyula

Magdu Lucián (1937–1968) költ�, orvos, 

fi lmrendez�

Martyin Emília (1959) – etnográfus, mu-

zeológus, Gyula

Miskolczy Ambrus (1947) – egyetemi 

tanár, történész, ELTE BTK Román Tan-

szék, Nagykovácsi

Nagy Levente (1967) – irodalomtörténész, 

ELTE BTK Román Tanszék, Budapest

Nemes Aurélia (1975) – képz�m�vész, 

Budapest

Oroján István (1947) – fest�- és szobrász-

m�vész, szerkeszt�, Gyula

Repiskyné Radics Anna (1964) – újságíró, 

középiskolai tanár, Gyula

Supka Magdolna (1914–2005) – m�vé-

szettörténész

Szlafkay Attila (1953) – író, m�fordító, 

könyvtáros, Budapest

Szondi György (1946) – bolgarista, m�for-

dító, kiadóvezet�, Budapest

Szuromi Pál (1942) – m�vészeti író, Szeged

E számunk szerz�i


