
Együtt az úton 
Bármilyen hidegek is most a román-magyar államközi kapcsolatok, a két nép között a párbe-
széd nem állhat le. Ezért a járvány és a fagyos, - a választások előtt egyre fagyosabb - légkör 
ellenére, sőt épp ezért, ezt a tavasszal elhalasztott konferenciát megrendezzük. Azt reméljük, 
hogy az on line közvetítés kitágítja a nagyszebeni híres tükörterem falait. Felelős értelmiségiek 
fogják megmutatni, hogy van egymás számára mondanivalójuk, és tudnak szakmai kérdésekről 
hiteles szót váltani. A román-magyar kapcsolatokat nem fogjuk rendezni ezen a délelőttön, de 
a két ország közötti falat bontani fogjuk, s ami a lényeg, két oldalról tesszük ezt.  
Kik lesznek román állampolgárkét a falbontók?   

Gabriel Andreescu (Buzău 1952) bukaresti egyetemi tanár, 
politológus, ismert emberjogi aktivista. Az egyik kezdeménye-
zője a 2018. évi kolozsvári nyilatkozatnak, amelyben többek 
között azt olvashatjuk, hogy „A magyarok kulturális és területi 
autonómiatörekvései a jobb szervezés iránti vágyból fakadnak, 
s mint ilyenek mindannyiunk javát szolgálják. Az autonómia és 
a függetlenség fogalmai közötti zavar fenntartása némelykor 
félreértéseket takar, máskor pedig rossz szándékú manipulá-
ciót.” Andreescu a Charta XXI mozgalom tagja. 

Adrian Andrei Rusu (Medgyes 1951) régész és művészet-
történész, középkor kutató. Mivel a régészet hosszú ideig po-
litika vezérelt tudomány volt Romániában, különösen fontos 
lesz egy tisztán szakmai szempontokat érvényesítő román ku-
tató véleményét megismerni. Nemcsak születése, hanem tu-
dományos munkája is Erdély földjéhez köti. A román akadé-
mia kolozsvári régészeti és művészettörténeti intézetének 
munkatársa, publikációs listája 150 közleményt tartalmaz, 
amelyeknek óriási többsége román nyelvű, de találkozhatunk 
angol és magyar nyelvű írásaival is.  

T. Szabó Csaba (Szatmárnémeti 1987) Ókortörténész, a sze-
beni Lucian Blaga Egyetem Történelem Tanszékének tanárse-
géde, de vallástörtneti témákon Szegeden dolgozik, továbbá 
előad Pécsett és Kolozsvárt is. Publicisztikai tevékenysége 
már középiskolás korában kezdődött. Tudományos munkájá-
ban ötvözi vallástörténeti és a régészettudományi módszer-
tant. Több jelentős erdélyi Mithras-emléket fedezett fel.  

Nagyszebeni konferenciánk 
megszervezője, a szebeni ma-
gyarság lelke Serfőző Levente 
(Szászrégen 1971). Szeben a 
magyarság szempontjából 
mindig szórvány volt: 1921-
ben 4300-an voltak ma kb. 
2500 ember vallja magát ma-
gyarnak. Évente 20–25 a teme-
tések száma, a kereszteléseké 
ennek huszad része! Serfőző 

Levente felismerte, hogy az óvodánál kell kezdeni. 2002-ben 9 gyermeket számlált a német–
magyar tagozat, 2012-ben csak a külön magyar tagozatra 29-en jártak. Vérbeli és tehetséges 
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szervező. 2002-től Szebenben magyarul címmel kerekasztal-beszélgetéseket rendez, létrehozta 
a Szebeni Újságot. 2005-ben megalakult a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete. Megszervezte 
a ma már nemzetközi tekintélyű Ars Hungarica fesztivált, ami révén eljutott Szebenbe az István, 
a király, Bács Ferenc, Sebestyén Márta, a Győri Balett, a Pécsi Szinház, a Magyar Állami Népi 
Együttes, továbbá Andre Kertész és Capa, valamint V. Vasarely kiállításai. A Hungarikum Na-
pok fesztivál csúcspontja a gulyásfőző verseny. A román és német résztvevők szívéhez is a 
gyomron át vezet az út… Vannak még Magyar Filmnapok, Kós Károly-, valamint Borsos Mik-
lós-megemlékezések, szüreti bálok… Jó lett volna, ha konferenciánk ennek a forgatagnak a 
része lehetett volna, de a vírus közbeszólt. Lélekben és a képernyő előtt mégis ott leszünk.  
Rendezvényünket Serfőző Levente – chartatársunk ő is - beszéde nyitja meg. Ezt követően üd-
vözlő beszédek is elhangoznak Ciprian Ștefan, az ASTRA Múzeum igazgatója, Széman Péter, 
újra megválasztott EMKE elnök és Sabin Gherman újságíró, chartatársunk részéről. A magyar 
előadókat a Charta híveinek nem kell bemutatni: Makkai Béla docens, Miskolczy Ambrus 
professzor, történészek, és a Charta részéről: Surján László. 
A rendezvény reggel kilenctől délután egyig tart, s reméljük képernyőn át együtt leszünk sokan. 


