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A magyarországi románok megemlékezése
az Eminescu évtő

2000, január l5-e és 200l. január
l5-e köZött a világ minden román
közösségében (az anyaország hatá-
rain belül és azokon kívül], külön,
böző irodalmi találkozókon, kultu-
rális eseményeken, kiadványokban
(könyv, CD-lemez, Internet) emlé-
keztek meg a nagy íomán nemzeti
költő. Mihai Eírinesru születésének
l 50, évfordulójáról,

A hazai románság méltóképpen
ünnepelte az Eminescu-évet. ]anuár
l5-én, a Román Kulturális SZöVetség
gyulai székházában került sor egy
irodalmi talá]kozóra, aho] iskolás
gyerekek szavaltak és énekeltek meg-
zenésílell versekel, á|ralános és kö-
zépiskolai pedagógusok meséltek ar-
ról, milyen ézés Eminescu-l ldnílani
az irodalom órákon, Eminescu-kutatók mutatták be a
publicista szenőt és annak politjkai szerepét,

KöZel sem zárásképpen, november 4-én, Körösszeg-
apátiban Eminesau,szobrlt avattak a magyarországi romá-
nok, A helyi román önkormányzal és az ortodox kö-
zösség kezdeményezésére nem maradt érzéketlen a
naglváradi egyetem vezetése, amely egy bronz szob-
rot aiándékozott a bihari kis falunak, A templom ud-
varán felállított me]lszobor reményt nyújt arra, hogy a
lassan veszendőben lévő apáti román közösség
visszatalál anyanyelvéhez, ősi kultúráiáhoZ.

A 2000-es év szinte minden hazai román kulturális

eseménye fe]idézte a romantikus költő, Mihai
Eminescu emlékét. Tavasszal aradi színészek mutattak
be egy irodalmi összeállítást a legszebb szerelmes
versekbő], ősszel naqqváradi művészek léptek fel négy
magyarországi, románok álta] is lakott településen, ls-
kolai rendezvényeken, házi versenyeken a gyerekek in-
kább a népi ihletésű költeményeket sajátították el.
November 24-én, Gyulán bemutatkozott a ,,Familia" cí-
mű irodalmi folyóirat, amely napjainkban Nagyvára-
don 1elenik meg, de l35 éwel ezelőtt, l8ó5-ben, sZü-
letésének évében, Budapesten publikálta első száma-
it, Ez volt az a lap, amelyik Mihai Eminescu legelső

Verseit bemutatta a nagyközönség-
nek,

Jelen írás közel sem meríti ki az
Eminescu-év összes magyarorszá-
gi píogramlát. Románia budapesti
Kulturális Közplntidban (aho] az ed-
dig egyellen magyarországi Emi-
nescu mellszobor volt) szinte mjn-
den hónapban kiváló művészek
tolmácsolásában ismerhetjük meg
a költőóriás verseit, irodalmi alko-
tásait, De mégis az egyik legszebb
esemény az volt, amikor egy ro-
mán településen, KöröSszegapáti-
ban, idősek és fiatalok, románok
és nem románok, ortodoxok és
más felekezetűek felavatták a leg-
nagyobb román költő, Mihai
Eminescu szobrát,
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