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A szocialista demokrácia elmélyülé- 

sének és a nemzetiségi kérdés megoldá- 
sa kiszélesedésének másfél évtizede ki- 
bontakozó folyamatához tartozik, il- 
letve ennek keretében mind szélesebb 
körben folyik a hazai együttélő nemze- 
tiségek történetének kutatása is. A ku- 
tatómunka kiindulópontja az a törté- 
nelmi valóság, hogy az idők folyamán 
az őslakó románok mellett különbö- 
ző korokban és körülmények között — 
más népességek, így magyarok, szászok, 
törökök és tatárok, szerbek, zsidók, gö- 
rögök, örmények, svábok és mások is 
megtelepedtek. A román lakosság és e 
népességek együttélése Románia tör- 
ténelmének egyik sajátos vonása. Ter- 
mészetesen az ellentmondásoktól telí- 
tett történelmi fejlődés során, heves 
társadalmi ellentétek és harcok köze- 
pette a különböző népességek együtt- 
élése is bonyolultabb volt. A nemzetek 
és nemzeti közösségek kialakulásának 
időszakában pedig a testvéri együttmű- 
ködés történelmi hagyományai mellett 
nemzeti ellentétek is jelentkeztek, kü- 
lönösen akkor, amikor a kizsákmá- 
nyoló, uralkodó osztályok vagy bizo- 
nyos idegen erők igyekeztek nemzeti 
feszültséget szítani, hogy meghosszab- 
bítsák és megszilárdítsák uralmukat az 
elnyomott és kizsákmányolt tömegek 
felett. A polgári társadalmi rend ki- 
alakulásával az osztálykizsákmányolást 
a nemzeti elnyomás politikája tetézte 
és erős társadalmi-nemzeti feszültség- 
hez vezetett, másrészt a társadalmi fel- 
szabadulásért vívott harc szorosan 
egybefonódott a nemzeti felszabadu- 
lásért folytatott küzdelemmel. De 
ugyanígy igaz az is, hogy a haladó 
erők már a nemzeti kérdés jelentkezé- 
sekor síkraszálltak a nemzeti egyenlő- 
ségért, hangsúlyozták, hogy a nemzeti 
kérdés megoldása a politikai rendszer 
demokratizmusának fokmérője. A sza- 
badság és a demokrácia oszthatatlan 
összetartozása szükségképpen kihatott 
az egész társadalomra, nem korlátozód- 
hatott csupán az egyik vagy másik 
nemzeti közösségre. 

A népi demokratikus, majd a szocia- 
lista forradalom és az új társadalom 
építése megszüntette a nemzeti elnyo- 
más egyik fő gazdasági-társadalmi for- 
rását is, megteremtette a nemzeti— 
nemzetiségi kérdés megoldásának ob- 
jektív feltételeit, hogy az egyenlőség, 
az együttműködés, a kölcsönös tisztelet 
és a közös történelemalkotás jegyében 
fogant új kapcsolatok épüljenek ki a 
különböző nemzeti közösségek, a több- 
ségi nemzet és a kisebbségi nemzetisé- 
gek között. 

A szocialista Romániában ilyen ösz-. 
szefüggésekbe illeszkedik a nemzetiségi 
kérdés. Nicolae Ceauşescu elvtárs hang- 
súlyozta, hogy „Románia sajátos körül- 
ményei között a kommunista párt a 
nemzeti kérdést azzal szoros kapcsolat- 
ban veti fel, hogy az ország területén, a 
románok mellett századok óta él ma- 

 
 
 
 
 

gyar, német, szerb és más nemzetiségű 
lakosság. A nemzeti kérdés helyes, a 
marxizmus—leninizmus szellemében 
történt megoldása, nemzetiségi különb- 
ség nélkül az összes honpolgárok joge- 
gyenlőségének biztosítása tartósan meg- 
szilárdította a román nép és az együttélő 
nemzetiségek testvériségét és egységét. 
A nemzet marxista—leninista elméleté- 
nek, annak a meggyőződésnek a fényé- 
ben, hogy a nemzet létének hosszas 
perspektívája van, pártunk az együttélő 
nemzetiségek kérdését is abból a szem- 
pontból veti fel, hogy ezek még hosszú 
ideig megőrzik sajátos egyéniségüket, 
továbbra is jól meghatározott helyet és 
szerepet kapnak a társadalom kebelé- 
ben.” A fentiek megszabják a hazai 
marxista történetírás szerves részét 
képező nemzetiségtörténeti kutatások 
kereteit is. A szocialista tudat alakítá- 
sában, a szocialista hazafiság ápolásá- 
ban elsőrendű szerepet betöltő s ha- 
zánkban megkülönböztetett figyelem- 
nek örvendő történelemtudományi ku- 
tatásoknak magától értetődően hozzá 
kell járulniuk a nemzetiségtörténet ta- 
nulmányozásához is. 

A felszabadulás utáni első években a 
magyar nemzetiség történetének tanul- 
mányozását az új kiadványok karolták 
fel, de az új szemléleti irányzat érez- 
tette hatását az Erdélyi Múzeum Egye- 
sület 1947-ig megjelenő folyóirata, az 
Erdélyi Múzeum hasábjain is. Az egye- 
temi és a tudományos élet átszervezése 
kapcsán akadémiai és egyetemi folyó- 
iratok létesültek, a magyar nemzetiség 
történetét elsősorban a kolozsvári Bo- 
lyai Egyetem, majd a két helybeli egye- 
tem egyesülése után a Babeş-Bolyai 
Egyetemen tanulmányozzák, igénybe 
véve az egyetem saját, Studia Univer- 
sitatis Babeş-Bolyai című kiadványát. 
A német nemzetiségtörténeti kutatások 
kedvezőbb keretek között folynak 1959 
után, amióta kiadják a Forschungen 
zur Volks- und Landeskunde című 
folyóiratot, amely 1964 óta évente két- 
szer jelenik meg. A hazai magyar törté- 
nészeknek nem áll rendelkezésükre kü- 
lön szakorgánum, hanem a havi és heti 
politikai-művelődési és irodalmi folyó- 
iratokban, így az 1957-ben újraindult 
Korunkban, a Könyvtári Szemlében, 
amely később egyesült a Művelődéssel, 
A Hétben közöltek és közölnek. A Poli- 
tikai Könyvkiadónak, a Tudományos és 
Enciklopédiai Kiadónak, a Daciának, a 
Faclának viszont indulása óta van nem- 
zetiségi szerkesztősége, és több mint tíz 
éve működik az együttlakó nemzetisé- 
gek nyelvén írott munkák megjelente- 
tésére létesült könyvkiadó, a Kriterion. 

A hazai magyar történetírás, amelyet 
a két világháború között olyan tudósok 
képviseltek, mint Kelemen Lajos, Bíró 
Vencel, Bitay Árpád, Jancsó Elemér, 
Jordáky Lajos, Szabó T. Attila, Jakó 
Zsigmond és mások, a felszabadulás 
után a szocializmus éveiben nevelke- 
dett új nemzedékkel gyarapodott, s a 

romániai marxista történetírás összes- 
ségében számos alapvető munkával je- 
lentkezett. Ugyanezt mondhatjuk el a 
német nemzetiségtörténeti kutatásokról 
is. A háború előtti időszak neves törté- 
nészei, közöttük Bernhard Capesius és 
Julius Bielz, Gustav Gündisch és Carol 
Göllner mellett a hazai német nemzeti- 
ség új történészgárdája szintén lénye- 
gesen hozzájárul az ország történetének 
kutatásához. 

Bányai László, Jakó Zsigmond, Imreh 
István, Benkő Samu, Csetri Elek, Pataki 
József, Egyed Ákos, Vajda Lajos, Fodor 
László, Bodor András, Cselényi Béla, 
Ferenczi István és mások társadalom- 
és gazdaságtörténeti tanulmányainak és 
munkáinak sora után 1955-ben megje- 
lent a Bolyai Tudományegyetem 10 éves 
fennállásának alkalmából, szerkesztett 
tanulmánykötet és 1957-ben a Kelemen 
Lajos-Emlékkönyv. 

A hazai nemzetiségtörténeti kutatá- 
sok terén újabb szakasz köszöntött be, 
amikor Nicolae Ceauşescu elvtárs út- 
mutatására a Társadalom és Politikai 
Tudományok Akadémiájának létrehozá- 
sa alkalmával, 1971-ben az N. Iorga 
Történelemtudományi Intézetben meg- 
alakult a nemzetiségtörténeti osztály, 
Szebenben pedig a Társadalom- és Po- 
litikai Tudományok Akadémiájának 
Társadalomtudományi Központja. Az 
átszervezés nemcsak intézményesítette 
a nemzetiségtörténeti kutatást, hanem 
hozzájárult a hazai történetírás új terü- 
letének körülhatárolásához. A munka 
folyamán egyre inkább körvonalazódik 
a kutatás tárgya, gyarapodnak a köz- 
lési lehetőségek, több szakember szer- 
vezett és intézményesített közreműkö- 
dését igénylő nagy fontosságú témák 
kerülnek kidolgozásra, lehetőség nyílik 
a történeti források kiadására, ami nél- 
kül az alapvető és perspektivikus törté- 
nelemtudományi kutatás elképzelhe- 
tetlen. Azóta jelenik meg a Tanulmá- 
nyok a romániai együttlakó nemzetisé- 
gek történetéből és testvéri együttmű- 
ködéséről a román nemzettel című so- 
rozat a magyar és német nemzetiség 
vonatkozásában. A Politikai Könyvkia- 
dó mindkettőből megjelentette az első 
kötetet mind román, mind pedig ma- 
gyar, illetve német változatban. 

Az együttélő nemzetiségek történeté- 
nek kutatása során természetesen fel- 
merült a kérdés: mikor telepedtek le az 
őslakó románok mellett magyarok, szá- 
szok és más népességek. Minthogy a 
problémával kapcsolatos írott forrá- 
sok hiányosak, nyilvánvalóan a régé- 
szetnek kell érdemben hozzájárulnia 
tisztázásához. A hazai feudális kori ré- 
gészeti kutatások viszonylagos újkeletű- 
sége, a felmerült nehézségek, az erdélyi 
magyar és szász betelepedés kérdéskö- 
rének bonyolultsága ellenére, főként 
Ferenczi István, Ferenczi Géza, Kurt 
Horedt, Thomas Nägler és Székely 
Zoltán régészek ásatásainak köszönhe- 
tően számos eredmény született. Kurt 
Horedt és Thomas Nägler legnagyobb- 
részt közre is adta kutatási eredményeit 
(utóbbi a fentebb említett első nemzeti- 
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ségtörténeti kötetben foglalta össze a 
szász betelepedéssel kapcsolatos követ- 
keztetéseit), Ferenczi István, Ferenczi 
Géza és Székely Zoltán megállapításai a 
magyarság letelepedésével kapcsolatban 
csak részben jelentek meg, egész terje- 
delmükben a Politikai Könyvkiadónál 
már sajtó alá rendezett második nem- 
zetiségtörténeti kötetben látnak majd 
napvilágot. 

A hazai magyar nemzetiség törteneté- 
nek másik igen fontos, nagy figyelem- 
mel tanulmányozott kérdésköre a ma- 
gyar és a szász parasztság részvétele — 
a román parasztokkal együtt — az an- 
tifeudális harcokban, a parasztfelkelé- 
sekben és a városi megmozdulásokban. 
A hűbéri korszak történetével kapcso- 
latban Demény Lajos, Pataki József, 
Maja Philippi, Gustav Gündisch, Bözö- 
di György, Cselényi Béla, Vágó Béla, 
Magyari András, Carol Göllner, Szabó 
Miklós, az újkori és jelenkori paraszt- 
és munkásmozgalmak vonatkozásában 
Egyed Ákos, Vajda Lajos, Fodor László, 
Carol Göllner, William Marin, Bunta 
Péter, Gheorghe I. Bodea, Gergely 
László és mások közöltek figyelemre- 
méltó munkákat. 

Az 1595—1596-os székely felkelésnek 
szentelt, nemrégiben megjelent tanul- 
mánykötetben a szerzők ismertették a 
székelység társadalmi szerkezetének a- 
lakulasát a XIV. századtól a XVII. szá- 
zad elejéig, területi-közigazgatási be- 
osztását, katonai szervezését és antifeu- 
dális harcát. 

A török- és Habsburg-ellenes harcok 
történetével magyar és német nemzeti- 
ségű történészek is foglalkoznak. Jelen- 
tősebb tanulmányokat közölt a téma- 
körben Gustav Gündisch, Fazekas Já- 
nos, Csetri Elek, Imreh István, Carol 
Göllner, Pataki József, Magyari András 
és mások. 

A hűbéri kor társadalma, a falusi és 
városi élet fontos kutatási téma több 
hazai magyar és német történész, közöt- 
tük Imreh István, Csetri Elek, Pataki 
József és Carol Göllner számára. Imreh 
István számos értékes tanulmány után 
két alapvető monográfiát adott közre a 
feudális kori (XVII. század-XIX. század 
első fele) székely faluról, illetve a hű- 
bériség felbomlásának gazdasági-társa- 
dalmi vonatkozásairól. Történetírásunk- 
nak ezek az alapvető munkái különleges 
érdeklődésre tarthatnak számot, hiszen 
a szerző átfogó szemlélettel elemzi az 
emberek mindennapos életét, a termelő- 
munka menetét, gazdasági-társadalmi 
struktúrákat a kisebb-nagyobb emberi 
közösségekben. Imreh István hatalmas 
dokumentáció birtokában eleven törté- 
nelmet ír, érzékeltetve a mindennapi 
élet lüktetését. 

Carol Göllner átfogó monográfiát 
szentelt a feudális kori erdélyi városok- 
nak, vázolja azok arculatát, lakosságát, 
termelőmunkáját és szellemi életét, az 
életkörülményeket és a közegészség- 
ügyi viszonyokat, a politikai élet és a 
városvédelem szervezését, a városi élet 
más vonatkozásait. 

Az 1848—1849-es erdélyi polgári-de- 
mokratikus forradalom külön helyet 
kapott a romániai magyar és német 
történészek kutatásaiban is. Az elem- 
zett fontosabb témakörök közül meg- 
említhetjük az 1848 őszi agyagfalvi 
székely nemzetgyűlést és szerepét a 
Habsburgokkal szembeni ellenállás ki- 
robbantásában (Fazekas János), a há- 
romszéki Habsburg-ellenes harcot (E- 
gyed Ákos), Gábor Áron, a legendás 
ágyúöntő életét és munkásságát (Imreh 
István és Bözödi György), a földkérdést 
a forradalomban (Kovács József), a ro- 
mán és a magyar forradalmi erők ösz- 
szefogásának kísérleteit és Nicolae Băl- 
cescu kimagasló szerepét, a moldvai és 
a havasalföldi forradalomhoz fűződő 
kapcsolatokat, a német lakosság és a 
forradalom, Stephan Ludwig Roth és 
Anton Kurz német negyvennyolcas él- 
harcosokat és így tovább. 

A forradalmat követő abszolutizmus 
korának Habsburg-ellenes harcait és egy 
újabb összeesküvés szervezését kutatta 
Károlyi Dénes, valamint Gheorghe I. 
Bodea, Carol Göllner és Kovács József. 
Az előbbi az 1853—1854-es székely vér- 
tanúknak szentelt monográfiát, az utób- 
biak összegező tanulmányt írtak a ro- 
mán, magyar és német néptömegek 
1850—1866 közötti társadalmi mozgal- 
mairól. 

A hazai német nemzetiség történetét 
tárgyaló munkák között külön említést 
érdemel Edward Eisenberger és Mi- 
chael Kroner könyve, amely első ízben 
mutatja be a felszabadulás utáni iro- 
dalmunkban mind a szászok, mind pe- 
dig a svábok történetét. Az összegező 
munka kétségtelenül újabb távlatokat 
nyit a nemzetiségtörténeti kutatások te- 
rén. 

 
 
 
 
 
 
Mint már hangsúlyoztuk, a történe- 

lemtudományi kutatások valamennyi 
területén a megalapozottság és a pers- 
pektíva feltétele a források közreadása. 
Ez ugyanis a tudományos vizsgálódás, 
nélkülözhetetlen, dokumentációs alapja. 
A források közzétételéhez azonban szá- 
mos feltétel szükséges, a többi között 
hosszabb idő is. Elengedhetetlen továb- 
bá a szervezett tudományos keret, hi- 
szen — különösen régebbi források ese- 
tében — több szakember együttes köz- 
reműködését igényli. Részben ez a ma- 
gyarázata, hogy a hazai nemzetiség- 
történeti kutatások ilyen vonatkozásban 
még csak a kezdet kezdetén járnak. De 
néhány rangos eredményről már beszá- 
molhatunk. 1975 folyamán látott napvi- 
lágot az Urkundenbuch zur Geschichte 
der Deutschen in Siebenbürgen 1438— 
1457-es éveket felölelő ötödik kötete, 
Gustav Gündisch gondozásában. A kö- 
tetben szereplő 798 dokumentum közül 
több mint 500 most jelenik meg először. 
A sorozat felújítása és folytatása két- 
ségtelenül jelentősen hozzájárul a ro- 
mániai német nemzetiség történetének 
kutatásához. 

A romániai történelmi források köz- 
zétételében élen járó N. Iorga Törté- 
nelemtudományi Intézetében már évek 
óta elkészült a Székely Oklevéltár új 
sorozatának kilencedik kötete, s remél- 
jük, rövidesen megjelenik. Az Irodalmi 
Könyvkiadó magyar szerkesztősége már 
a hatvanas években megkezdte, majd 
pedig a Kriterion folytatta az erdélyi 
magyar elbeszélő források, az ún. fehér 
sorozat közreadását. Megemlítjük közü- 
lük Borsos Tamás, a XVII. század eleji 
erdélyi krónikás és diplomata írásait, 
Kócziány László gondozásában és Ret- 
tegi György emlékírását, Jakó Zsig- 
mond szerkesztésében. 

Ugyanitt kell említenünk Martin Fel- 
mer és Johann Filstich XVIII. század- 
beli szász történetírás műveinek meg- 
jelenését Adolf Armbruster gondozá- 
sában. 

A hazai nemzetiségtörténeti kutatá- 
sokra jellemző a művelődés-, művé- 
szet-, tudomány- és civilizációtörténeti 
érdeklődés. A művelődési és tudomá- 
nyos jelenségek természetüknél fogva 
jobban tükrözik a sajátosságokat, hi- 
szen ezek közvetlenül kapcsolódnak a 
nyelvhez és az azt beszélő közösséghez. 
Jellemző továbbá e kutatásokra, hogy a 
magyar vagy német művelődés, tudo- 
mány, művészet és oktatás történelmét 
szoros összefüggésben vizsgálják a ro- 
mán művelődéstörténettel, állandóan 
szem előtt tartják a megtermékenyítő 
kapcsolatok és kölcsönhatások roppant 
fontos szerepét. 

A civilizáció és a művelődés a többi 
társadalmi struktúráknál talán nagyobb 
mértékben nyitott az értékcserére, a 
kölcsönhatásokra. Éppen ezért vizsgáló- 
dás tárgyát képezi a művelődési ér- 
tékek cseréje az egyetemes civilizáció  
és műveltség befogadása és gyarapítá- 
sa szempontjából egyaránt. 

Ilyen meggondolások vezérlik műve- 
lődéstörténetünk egyes kutatóit is, kö- 
zöttük Jakó Zsigmondot, Gustav Gün- 
discht, Bodor Andrást, Nagy Gézát, 
Bernard Capesiust, Benkő Samut, B. 

Nagy Margitot, Julius Bielzt és máso- 
kat. Kétségtelenül a háború utáni idő- 
szak volt a legtermékenyebb Jakó Zsig- 
mond számára, a feudális kori erdélyi 
magyar művelődés és román—magyar 
kulturális kapcsolatok kutatásában. A 
neves kolozsvári professzor ebben az 
időszakban, de különösen az utóbbi 
másfél évtizedben számos alapvető 
munkát adott közre. Közöttük külön- 
leges figyelmet érdemel a korszerű 
nyomdászművészet európai hírű elő- 
futáraként számon tartott Misztótfalusi 
Kis Miklós életének és munkásságának 
szentelt monográfiája. 

Jakó Zsigmond sok tanulmányt kö- 
zölt olyan fontos művelődéstörténeti 
kérdésekről, mint az értelmiség ki- 
alakulása, a magyar és a román könyv- 
nyomtatás története, könyvtárak és le- 
véltárak alapítása és fejlesztése, a 
könyvek és a könyvtárak szerepe a 
művelődés fejlődésében, az iskolák 
története stb. Két átfogó gyűjteményes 
kötete hű képet nyújt munkásságáról. 
Számottevő hozzájárulása a XVI. szá- 
zadbeli erdélyi román könyvnyomta- 
tás, a Timotei Cipariu könyvtár és a 
XVIII. század közepén működő balázs- 
falvi nyomda történetének tanulmá- 
nyozásához is. Jakó Zsigmond, Csetri 
Elek és Tonk Sándor szerkesztésében 
indult a Kriterion Könyvkiadónál a 
Művelődéstörténeti tanulmányok ran- 
gos sorozata. 1979-ben jelent meg az 
első kötet, amely tanulmányokat tar- 
talmaz a magyar rovásírásról (Ferenczi 
Géza és Ferenczi István), a kolozsmo- 
nostori konventről (Sipos Gábor), a 
Hoffhalter család nagyváradi és gyula- 
fehérvári nyomdájáról (Jakó Zsig- 
mond), Christian Schesaues műveinek 
magyar vonatkozásairól (Bitay Ilona), 
a magyar—szász nyelvészeti kapcsola- 
tokról (Nagy Jenő) az erdélyi fejedelmi 
udvar zenei életeről (Benkő András), a 
nagyváradi fejedelmi palotáról (Kovács 
András és Mircea Ţoca), Ioan Zoba és a 
puritanizmusról (Kelemen Béla), a XVI— 
XVII. századbeli nagybányai arany- 
művesekről (Balogh Béla és Oszocz- 
ki Kálmán), a kalotaszegi népoktatásról 
a XV. századtól 1848-ig (Sebestyén Kál- 
mán), az erdélyi Mezőgazdasági Egye- 
sületről 1769 és 1972 között (Csetri 
Elek), Gheorghe Şincairól, a történelmi 
források kutatójáról (Kiss András), a 
falubíró intézményéről (Szabó Miklós) 
és Milotai Ferenc szerepéről a mező- 
gazdasági oktatás fejlesztésében (Mar- 
kos András). Jakó Zsigmond profesz- 
szor Juhász István professzorral együtt 
közölt monográfiát a nagyenyedi Beth- 
len-Kollégium történetéről megalapítása 
óta 1848-ig, s ennek függelékében köz- 
readta a tanítványok névjegyzekét, a 
Matricola studiosorum-ot az érdemje- 
gyekkel együtt. Jakó professzor kísérő 
tanulmánya a hazai oktatástörténet ku- 
tatásának új irányait vizsgálja. 

Szorosan kapcsolódik a kibontakozó 
oktatástörténeti kutatásokhoz Tonk 
Sándor fiatal történész könyve a közép- 
kori erdélyi fiatalok külföldi egyetemi 
tanulmányairól. A szerző a nyugat-, 
közép- és kelet-európai egyetemek tör- 
ténetének rövid áttekintése után fel- 
méri az erdélyi diákság társadalmi ösz- 
szetételét, erdélyi diákok életét és 
munkáját a középkori egyetemeken, az 
értelmiség e rétegének szerepét a kö- 
zépkori erdélyi társadalomban. 

 
DEMÉNY LAJOS 

 
(Folytatjuk)
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Nemzetiségtörténeti kutatás 
a szocialista Romániában 

 
A hazai magyar művelődéstörténet e- 

gyik kiemelkedő eredményeként tartjuk 
számon Nagy Géza monográfiáját. Pá- 
pai Páriz Ferenc XVIII. századi erdélyi 
neves orvos (általános orvosi könyvét 
román és görög nyelvre is lefordították) 
történész, filozófus, nyelvész, költő és 
neves pedagógus életéről és munkássá- 
gáról, Pápai Páriz Ferenc jelentős szá- 
mú tudományos munkát tett közzé, la- 
tin—magyar és magyar—latin szótárát 
ma is haszonnal forgathatjuk, és összes- 
ségében igen értékes örökséget hagyott 
az utókorra. 

Szigeti József professzor, Apáczai 
Csere János életének és munkásságainak 
szakavatott hazai kutatója sajtó alá 
rendezte és jegyzetekkel ellátta a Ma- 
gyar Encyclopaedia új kiadását. Egyéb- 
ként a romániai és a külföldi szakiro- 
dalomban tucatnyi tanulmány jelent 
meg Apáczai filozófiai és pedagógiai 
nézeteiről, munkásságáról, közöttük a 
Szigeti Józsefé és Hajós Józsefé. 

A romániai magyar művelődéstörté- 
net kutatásában kiemelkedő jelentősé- 
gű Benkő Samu munkássága. A XVIII. 
század és a XIX. század elejének műve- 
lődéstörténeti tanulmányozása során 
számos értékes közleményt szentelt 
nagy elődök, világhírű magyar tudósok, 
gondolkodók munkásságának, valamint 
az oktatás, a filozófia, a román és a 
magyar művelődési mozgalmak törté- 
netének. 

A háború utáni időszakban is többen 
kutatták Kőrösi Csoma Sándor, a világ- 
hírű orientalista, a Tibet-kutatás meg- 
alapítója, az angol—tibeti nagyszótár 
szerzője életét és munkásságát. Csetri 
Elek nemrégiben készült monográfiája 
Kőrösi Csoma Sándor fiatalkori és diák- 
éveiről, életének az ázsiai utazást meg- 
előző korszakáról kétségtelenül a leg- 
jelentősebb a témakörben. 

A XVI—XVIII. század erdélyi mű- 
vészetének tanulmányozását — a hábo- 
rú utáni években — B. Nagy Margit 
folytatta számos tanulmányával és há- 
rom alapvető monográfiájával: az er- 
délyi reneszánsz és barokk művészetről, 
a XVII—XVIII. századbeli várakról, 
kastélyokról és fejedelmi udvarokról, a 
XVIII. század végi és a XIX. század 
eleji művészeti stílusokról, alkotásokról 
és művészekről. B. Nagy Margit gon- 
dozásában és Szabó T. Attila bevezető 
tanulmányával látott napvilágot Kele- 
men Lajos Művészettörténeti tanulmá- 
nyok című posztumusz kötete. 

Az erdélyi orvostörténeti kutatás o- 
lyan jeles alakjai mellett, mint Valeriu 
I. Bologa és Izsák Sámuel, a háború u- 
táni időszakban figyelemre méltó ta- 
nulmányokat közölt és közöl a XVI— 
XIX. századi erdélyi orvostörténet kö- 
réből Spielmann József marosvásárhe- 
lyi professzor. Széles ölelésű munkássá- 
gában gazdag szakirodalomra és sok 
tekintetben teljesen új levéltári ada- 
tokra alapoz. 

Benkő András, Lakatos István és Al- 
mási István az erdélyi magyar zene tör- 
ténetét vizsgálták a XVI. századtól egé- 
szen a két háború közötti időszakig, 
nemkülönben tanulmányozták a ro- 
mán—magyar—szász zeneművészeti 
kapcsolatokat. 

A háborút követő időszakban számos 
romániai magyar történész és irodal- 
már foglalkozott színháztörténettel. 
Megemlítjük itt Jordáky Lajos két mun- 
káját a két világháború közötti szín- 
művészet nagy egyéniségeiről, Jano- 
vics Jenőről és Poór Liliről, hasonló- 
képpen a kolozsvári színházi élet XVIII. 
század végi kezdeteiről. Jordáky közöl- 
te első ízben Kótsi Patkó János, a ko- 
lozsvári színház első igazgatója szín- 
háztörténeti jelentőségű emlékiratát a 
XVIII. század végi, illetve a XIX. szá- 
zad eleji kolozsvári színházról. 

A romániai magyar művelődési örök- 
ség kritikai értékesítésében igen fon- 
tos szerepet vállalt a Kriterion Könyv- 
kiadó Téka-sorozata, amely sorozat Cse- 
hi Gyula és Mikó Imre szerkesztésében 
indult, utóbb pedig Benkő Samu, Deák 
Tamás és Szabó Attila gondozásában 
lát napvilágot. A sorozat eddig kiadott 
több mint száz kötete közül jelentős a- 
zoknak a száma, amelyek művelődés- 
történetünk különböző vetületeit érin- 
tik. Ezek közül megemlítjük Hermányi 
Dienes József Nagyenyedi Démokrito- 
szát, Bethlen Miklós önéletírásának 
szemelvényeit, a Iosif Vulcan és a Kis- 
faludy irodalmi kör együttműködését 
tanúsító okmányokat és dokumentumo- 
kat, Bölöni Farkas Sándor útinaplóját, 
Kőrösi Csoma Sándor Buddha élete és 
tanításai című művét, Torma Zsófia, az 
erdélyi dák—római történet kutatója 
tudományos levelezésének válogatott 
szemelvényeit, a két Bolyai levelezésé- 
nek részleteit, Apáczai Csere János lo- 
 

A tanulmány első része lapunk múlt 
heti számában jelent meg. 

 
 
 
 
gikai dolgozatát és más írásait, Ormos 
Zsigmond írásait és George Cantacuzi- 
no hozzá intézett leveleit, az erdélyi u- 
tazók 1580—1709 között íródott euró- 
pai útijegyzeteit, a Teleki Sámuel mun- 
kásságáról és a marosvásárhelyi Tele- 
ki-téka történetéről szóló tanulmányo- 
kat, részleteket II. Rákóczi Ferenc val- 
lomásaiból, Nagy Sándor történetét és a 
Trója-históriát Haller János (1626— 
1697) magyar tolmácsolásában, Apor 
Péter Metamorphosis Transylvaniae cí- 
mű művét, továbbá Benkő Samu ala- 
pos tanulmányát az első erdélyi ma- 
gyar tudományos folyóiratról, az 1814 
és 1818 között kiadott Erdélyi Múzeum- 
ról a kötetben újrakiadott válogatással, 
a folyóirat hasábjain napvilágot látott 
néhány tanulmány teljes szövegével, 
Mentovich Ferenc filozófiai írásait, 
szemelvényeket Wesselényi Miklós mű- 
veiből és így tovább. Hangsúlyozni kí- 
vánjuk, hogy szintén a sorozatban lát- 
tak napvilágot magyar nyelven Nico- 
lae Milescu kínai útinaplója, Constan- 
tin Dobrogeanu-Gherea irodalomkriti- 
kai írásainak válogatása, Dinicu Goles- 
cu útijegyzetei, dr. Victor Babeş válo- 
gatott írásai, szemelvények Dimitrie 
Gusti szociológiai műveiből, Mihail Ko- 
gălniceanunak a román parasztság hely- 
zetét tárgyaló írásai, Ion Codru Drăgu- 
şan Erdélyi bújdosó című műve, Dimit- 
rie Cantemir műve, a Descriptio Mol- 
daviae, valamint a Supplex Libellus 
Valachorum. 

Kovács József történész gondozásá- 
ban szintén ebben a sorozatban jelent 
meg Deák Farkas negyvennyolcas for- 
radalmár és történész naplója. 

Csetri Elek közreadta Vass Pál nap- 
lóját és válogatást közölt a negyven- 
nyolcas forradalmár Teleki Sándor 
visszaemlékezéseiből. 

A felszabadulás utáni időszakban ki- 
váló eredmények születtek a romániai 
német nemzetiség művelődés-, tudo- 
mány- és művészettörténetének tanul- 
mányozása terén is. Gustav Gündisch 
professzor számos tanulmányt szentelt 
a szász humanista műveltségnek és a 
szász humanisták könyvtárainak, vala- 
mint az egyházi művészet történetének. 
Albert Klein — Harald Krasse és Theo- 
bald Streifeld közreműködésével — 
nagy erudícióra valló és gazdag infor- 
mációs anyagot tartalmazó tanulmány- 
kötetet adott közre a XIII—XVII. szá- 
zadi erdélyi szász művészetről. A há- 
borút követő időszakban folytatta tu- 
dományos munkásságát a germaniszti- 
ka két veteránja, Bernhard Capesius és 
Julius Bielz. Az előbbi az erdélyi hu- 
manizmust és a szász humanistákat is- 
mertette. Honterus életéről és munkás- 
ságáról Gernot Nussbächer írt könyvet 
és Arnold Huttman érdekes tanulmányt. 
Julius Bielz a szász aranyművesek mű- 
vészetét és más művészettörténeti kér- 
déseket tanulmányozott. Érdekes tanul- 
mányt tett közzé Annemarie Haldner a 
XV—XVII. századbeli szász bútortí- 
pusokról, Doina Nägler a szebeni Barth 
nyomdászcsalád 1690—1840 közötti 
munkásságáról, Paul Philippi a szász 
nemzeti öntudat ébredéséről „a nacio- 
nalizmus időszakában”, Radegunde 
Taubner Johann Nepomuk Preyer éle- 
téről és munkásságáról, Harald Kras- 
ser a középkori erdélyi falfestészetről, 
P. Binder és Arnold Huttman Lauren- 
tius Fronius XVI. századbeli nyomdász- 
mesterről és betűmetszőről, Hans Tobie 
Carl Filtschről és a szász zene törté- 
netéről, Carl Göllner Samuel von Bru- 
kenthal kormányzóról, a szebeni doku- 
mentációs könyvtár megalapítójáról és 
Anton Kurzról. Stephan Ludwig Roth 
szász negyvennyolcas harcos életét és 
munkásságát több tanulmány és dolgo- 
zat taglalja. Közöttük kiemelkedő he- 
lyet foglalnak el Michael Kroner és 
Carol Göllner írásai. 

Külön kell említenünk Eduard Eisen- 
burger és Michael Kroner összefoglaló 
munkáját a romániai német politikai 
publicisztika történetéről az 1771-ben 
kiadott első temesvári német újság, a 
Temeswarer Zeitung megjelenésétől a 
Karpaten Rundschau 1968. évi megje- 
lenéséig. 

Az erdélyi művelődéstörténet kutatá- 
sában új irányt jelölt meg az 1977 már- 
ciusi földrengés során tragikus körül- 
mények közt elhunyt Dankanits Ádám 
a XVI. századi erdélyi olvasmányokról 
szóló könyvével és tanulmányaival. 

Végezetül szólnunk kell még Jancsó 
Elemér professzor és Szabó T. Attila 
professzor sokoldalú munkásságáról. Az 
előbbi tanulmányai új távlatokat nyi- 
tottak az erdélyi felvilágosodás törté- 
netének tanulmányozásában, s ő volt 
az, aki annak idején megkezdte a tör- 
ténelmi emlékirodalom rendszeres ki- 
adását az Erdélyi Ritkaságok című so- 
rozatban. Szabó T. Attila, a magyar 
nyelvtörténet legmarkánsabb képvise- 
lője éveken át szerkesztette az Erdélyi 

Múzeum című folyóiratot és számos kul- 
túrtörténeti tanulmányt írt, régi magyar 
nyelvemlékeket, XVI—XVII. századi 
magyar okleveleket közölt. Hatalmas 
műve, az Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tár, amelynek első két kötete már meg- 
jelent a Kriterion Könyvkiadó gondo- 
zásában, nélkülözhetetlen munkaeszköz 
Erdély XVI—XIX. századi történetének 
kutatásához. 

A magyar, akárcsak a német, török— 
tatár, szerb, ukrán vagy zsidó nemzeti- 
ségű történészek számára fő kutatási 
téma a román és a más nemzetiségű 
dolgozók közös harcának, együttélésé- 
nek és testvériségének a hagyománya. 
A témakörnek szentelt munkák közül 
mindenekelőtt Bányai László professzor 
összefoglaló könyvét említjük, amely át- 
tekinti az évezredes román—magyar 
közös múltat. Bányai László ezenkívül 
több tanulmányt és dolgozatot szentelt 
ennek a témának, különösen a Magyar 
Dolgozók Országos Szövetsége (MA- 
DOSZ) és az RKP vezette román for- 
radalmi erők együttes antifasiszta har- 
cának. 

Ugyanilyen átfogóan taglalta nemrég 
megjelent tanulmánykötetében a ro- 
mán—magyar közös múlt kérdéskörét 
Fazekas János. Tanulmányainak tárgya: 
a székelyek harca a románok olda- 
lán az idegen uralom és elnyomás el- 
len, a társadalmi szabadságért és igaz- 
ságosságért, a magyar haladó erők ál- 
láspontja Románia függetlenségi hábo- 
rújával kapcsolatban, az erdélyi néptö- 
megek harca a Habsburg-uralom ellen. 
A szerző hangsúlyozza, hogy e közös 
harcokban született meg a társadalmi és 
nemzeti egyenlőségre alapozott ro- 
mán—magyar testvériség. 

A román—magyar együttműködés ha- 
gyományainak, a társadalmi és nemzeti 
szabadságért vívott közös harcnak a 
tanulmányozásával kapcsolatban kell 
megemlítenünk a Politikai Könyvkiadó 
Testamentum című sorozatát (felelős 
szerkesztő Bitay Ödön, a nemzetiségi 
szerkesztőség vezetője), amelyben eddig 
kilenc kötet látott napvilágot. Az első 
Kemény G. Gábor neves magyar törté- 
nész munkája Mocsáry Lajos, a múlt 
század második felében élő, a román— 
magyar barátságért küzdő haladó poli- 
tikus és publicista munkásságáról. A 
sorozat második kötete Szabó Árpád- 
ról, az Antonescu-féle sziguranca áldo- 
zatául esett újságíróról és kommunista 
harcosról szól. A harmadik kötetben 
Kovách Géza, Márki Sándor magyar 
történész tevékenységét mutatja be. A 
szerző Márki Sándor életének és mun- 
kásságának azokat a vonatkozásait e- 
meli ki, amelyek a közös román—ma- 
gyar múlt kutatásával kapcsolatos tö- 
rekvéseiről vallanak, 

A Testamentum-sorozatban látott is- 
mét napvilágot Vasile Goldiş munkája 
a nemzeti kérdésről, amelyet a román 
nemzeti mozgalom élharcosa 1912-ben 
jelentetett meg magyar nyelven Aradon. 
Az új kiadást kísérő átfogó bevezető ta- 
nulmányban Hajós József ismerteti Gol- 
diş együttműködését a korabeli magyar 
értelmiségiekkel, különösen Jászi Osz- 
kárral. 

A Testamentum-sorozat utóbbi kötetei 
közé tartozik a Józsa Béla és Kovács 
Katona Jenő, neves kommunista élhar- 
cosok publicisztikai és irodalmi mun- 
kásságáról szóló két tanulmány. Mind- 
kettőt Jordáky Lajos, az erdélyi mun- 
kásmozgalom történetének kiváló isme- 
rője írta, s halála után látott napvilá- 
got Balogh Edgár előszavával. A Testa- 
mentum-sorozat utolsó előtti megjelent 
kötete Demény Lajos monográfiája a 
bábolnai felkelésről, amelynek első vál- 
tozata 1960-ban látott napvilágot. A 
monográfia hosszas hazai és magyar- 
országi levéltári kutatások eredménye, 
az új források feltárására, különöskép- 
pen pedig a felkelők és a nemesek két 
megállapodása eredetijének a felkutatá- 
sára alapoz. 

Ugyanilyen összefüggésben kell meg- 
említenünk a romániai magyar történé- 
szeknek román és német kollégákkal 
együtt írt és a Politikai Könyvkiadónál, 
a Kriterion vagy a Dacia Könyvkiadó- 

nál megjelent számos más munkáját. 
Mindenekelőtt Kiss András kolozsvári 
történész nemrégiben kiadott Varga 
Katalin-monográfiájáról kell itt szól- 
nunk. A magyar kisnemesi családban 
született Varga Katalin, mint ismeretes 
1840-ben az Abrud-Sat, Poeni, Cerbu, 
Izbita, Muntari, Saşa és Cărpiniş falvak 
román parasztjai ügyének szolgálatába 
állt, szervezte és vezette harcukat az el- 
nyomás és a kizsákmányolás ellen. 

A közös sors kutatása foglalkoztatja 
Turzai Máriát is. Kötetében a két vi- 
lágháború közötti romániai magyar ki- 
sebbség történetének egyik kiemelkedő 
mozzanatát, a magyar ifjúság 187 kép- 
viselőjének 1937 őszén lezajlott maros- 
vásárhelyi találkozóját eleveníti fel. 

Románia állami függetlenségének 
centenáriuma kedvező alkalom volt ar- 
ra is, hogy a történészek ismét, meg- 
vizsgálják a haladó magyar közvéle- 
mény viszonyulását a román nép nem- 
zeti történetének emlékezetes esemé- 
nyéhez. E kérdéskörhöz kapcsolódik 
Dan Berindel és Csucsuja István közös 

munkája. Az utóbbi évek során dolgo- 
zatok jelentek meg a székelyek és Mi- 
hai Viteazul katonai együttműködésé- 
ről. 

 
* 

 
A népi forradalom és a szocialista é- 

pítés korszakában kibontakozó nemzeti- 
ségtörténeti kutatások áttekintése igen 
tanulságos. Megállapítható, hogy ezek a 
kutatások különösen az utóbbi másfél 
évtizedben példátlanul fellendültek. A 
témakör egyre tágul, hovatovább fel- 
öleli mind a sajátos vonásokat, mind 
pedig a román néppel való együttélés 
történelmi hagyományait. Az új kuta- 
tási terület egyre világosabban körvo- 
nalazódik, s összességében gyarapítja a 
romániai marxista történetírást mind a 
dokumentációs alapok, mind pedig a 
történelmi jelenség vizsgálatának és ér- 
telmezésének módszerei tekintetében. 

E történelmi visszapillantás módot 
nyújt ugyanakkor a hiányosságok feltá- 
rására, s különösképpen a további cél- 
kitűzéseink kijelölésére. Az erőfeszíté- 
seket az elbeszélő és más természetű 
források közzétételére kell összpontosí- 
tani. A szakemberek körében közismert 
a feudális kori magyar és szász elbeszélő 
források információgazdagsága. Tucat- 
nyi krónika, emlékirat, feljegyzés vár 
még kiadásra. A legfontosabb magyar 
és szász krónikaírók, emlékírók művei 
még nem jelentek meg korszerű köve- 
telményeknek megfelelő kritikai ki- 
adásban. Kénytelenek vagyunk régebbi, 
egy évszázaddal ezelőtti és természete- 
sen már elavult kiadásokhoz folyamod- 
ni. Követendő példa számunkra az N. 
Iorga Történelemtudományi Intézetben 
összeállított és az Akadémiai Könyvki- 
adó gondozásában közzétett román kö- 
zépkori krónikagyűjtemény. Az önálló 
erdélyi fejedelemség korából származó 
krónikák és emlékiratok rendkívül ér- 
tékes információkat tartalmaznak Mol- 
dova és Havasalföld történetére, az Er- 
dély, Moldova és Havasalföld közötti 
szoros kapcsolatokra vonatkozóan is. 
Folytatni kell az erőfeszítéseket az e- 
gyüttélő nemzetiségek történetével kap- 
csolatos más források, így okmány- és 
feliratgyűjtemények stb. közzétételéért. 

A szászok erdélyi betelepedésének 
feltárásával kapcsolatban az eddigi e- 
redmények számottevőbbek, de meg 
kell gyorsítani a kutatásokat a magya- 
rok, szerbek, zsidók, törökök és tatárok, 
ukránok és más nemzetiségek betele- 
pedésével kapcsolatban. Átfogóbb ré- 
gészeti ásatások szükségesek különösen 
a magyarság erdélyi letelepedését ille- 
tően. 

Bizonyos lemaradás mutatkozik az er- 
délyi magyar lakosság XI—XIV. szá- 
zadbeli történetének tanulmányozása 
terén. Márpedig ez a korszak rendkí- 
vül fontos a román—magyar együttélés 
kezdetei szempontjából is. A romániai 
magyar és német történészek feladata 
az erdélyi hűbéri intézmények tanul- 
mányozása, hozzá kell járulniuk az ön- 
álló fejedelemség korszakának, majd a 
XVIII—XIX. század művelődés-, tudo- 
mány- és művészettörténetének, a ro- 
mánok, magyarok és németek közötti 
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művelődési és politikai kapcsolatoknak 
a kutatásához, a román nép 1848 és 
1918 közötti történelmi vívmányaival 
kapcsolatos magyar és német állásfog- 
lalások feltárásához, annak a vizsgála- 
tához, hogyan vettek részt a magyar 
és német dolgozók a romániai forradal- 
mi, demokratikus és antifasiszta mozga- 
lomban, a szocialista társadalom építé- 
sének művében. 

Nem hiányoznak a feltételek a szerb, 
az ukrán, a török—tatár és a zsidó nem- 
zetiség történetével kapcsolatos kérdé- 
sek tanulmányozásához sem, sőt már 
bizonyos eredmények is születtek ezen 
a téren. Mehmet Ali Ekrem történész, 
a N. lorga Történelemtudományi Inté- 
zet keretében dolgozatot írt a dobrud- 

zsai törökök—tatárok történetéről, a- 
mely évek óta vár kiadásra a Politikai 
Könyvkiadónál. A kutatásokat ki kell 
terjeszteni a szerb, a zsidó, az ukrán 
és a török—tatár nemzetiség történeté- 
re is, hiszen ez csak újabb vonásokkal 
gyarapíthatja a romániai történetírást. 

A sürgető feladatok közé tartozik a 
kutató-utánpótlás, az anyanyelvű pub- 
likálási lehetőségek nagyobb arányú 
biztosítása és a nemzetiségi történelem- 
oktatás fejlesztése. 

A romániai marxista történetíráshoz, 
szervesen hozzátartozó, a materialista 
történelemszemléletre, pártunk doku- 
mentumaira épülő nemzetiségtörténeti 
kutatások a realitásokból, a román nép- 
pel való évszázados együttélés tényei- 
ből kiindulva, a különböző nemzeti kö- 
zösségek egységes története, a közös ha- 
za, Románia Szocialista Köztársaság 
egységes története szempontjából köze- 
lítik és közelíthetik meg csupán a sa- 
játos kérdéseket. 
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