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Primele repere cronologice legate de predarea limbii române în străinătate, la nivel 
academic, se referă la deceniul patru al secolului XIX, când, la Universitatea din Sankt 
Petersburg a fost introdus un curs de limbă română. În 1827 a fost tipărită Gramatica ruso-
română scrisă de Ştefan Margellă, funcţionar din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din 
Sankt Petersburg.1 În anul 1839, la Universitatea din Sankt Petersburg, a fost inaugurat 
primul curs de Limba şi Literatura Română de către literatul basarabean Iacob Hâncu 
(Ghinkulov)2. Cursul de Limba şi Literatura Română va fi ţinut fără întreruperi până în 1858, 
când, la Universitatea de pe Neva, s-a renunţat la predarea Limbii şi Literaturii Române. 
Dar, în luna ianuarie a anului 1884, se reintroduce cursul, lecţia de introducere fiind ţinută de 
Pantelimon Syrkou, literatul care le-a vorbit celor prezenţi despre posibilele analogii între 
limba română şi cea bulgară, prezentându-le articolul Baudouin de Courtenay şi dialectul 
slavo-turanic din Italia, publicat în revista condusă de Bogdan Petriceicu Haşdeu, Columna lui 
Traian, din anul 1876. 

Pe teritoriul Ungariei, predarea limbii române a fost iniţiată în cadrul Universităţii 
,,Eötvös Loránd” din Budapesta, unde exista, încă din 1862, o catedră de filologie română, 
printre primele din lume înfiinţate, după cea din Sankt Petersburg şi Torino. Această 
instituţie nu era însă structural pregătită pentru a asigura cadre noului sistem de școlarizare. 
La Universitatea din Budapesta se formau doar profesori de română pentru învăţământul 
liceal3, pentru învăţământul preşcolar şi cel de şcoală generală erau necesare alte tipuri de 
instituţii. În acel context, se înfiinţează Catedra de Română care a împlinit anul acesta 70 de 
ani. Catedra de Limba și Literatura Română, care funcţionează în cadrul Departamentului 
pentru Naţionalităţi din Facultatea Pedagogică ,,Juhász Gyula” a Universităţii din Seghedin, 
a fost înfiinţată în toamna anului 1949, la Budapesta, în cadrul Şcolii Pedagogice Superioare 
,,Apáczai Csere János” şi până în 1954 a funcţionat cu structura de doi ani de studii. După 
Tratatul de la Trianon, se constată reducerea drastică a numărului de şcoli româneşti şi 
îngrădirea activităţii celor rămase, însă, după Cel de-al Doilea Război Mondial, urmează o 
perioadă liberală şi democratică, de refacere a societăţii. În acest timp, se reorganizează şi 
şcolile generale româneşti, care reuşesc să satisfacă cerinţele unei comunităţi minoritare 
acum sever diminuate: acesta este momentul favorabil deschiderii Catedrei de Română. În 
anul de învăţământ 1955, studenţii cu specializarea română care şi-au început studiile în anul 
universitar 1954 – 1955 la Şcoala Pedagogică Superioară ,,Apáczai Csere János”, şi-au 
continuat fără întrerupere sudiile în anul doi la Şcoala Superioară Pedagogică de Stat din 
Szeged, iar diplomele de licenţă şi le-au primit în 1957, la Școala Superioră din Szeged. Primul 
cadru didactic de naţionalitate română al catedrei a fost Gheorghe Mészáros (Mészáros 
György), deţinând din 1960 acest post cu jumătate de normă. Lui i-au urmat Mihai Cozma din 
1961 şi Gheorghe Petruşan din 1963, ambii cu norma întreagă. 

Din acel moment, la Școala Superioară din Szeged, au fost pregătiţi, până în zilele 
noastre, învăţători și profesori de română. În mare parte, intelectualii români din Ungaria şi-
au făcut studiile la Catedra de Română din Szeged şi, în marea lor majoritate, au ajuns 
dascăli şi jurnalişti. Profesia lor, cariera pe care şi-au ales-o este excepţională, devenind 
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cunoscuţi atât între hotarele Ungariei, cât şi peste hotare. Acest lucru spune totul despre 
acel rol pe care Catedra de Limba și Literatura Română  de la Szeged l-a avut în viaţa 
românilor din Ungaria şi pe care va trebui să îl îndeplinească şi în continuare.  

Până în prezent, la existenţa de 70 de ani a Catedrei, aceasta a avut trei şefi de 
catedră maghiari (Pállfy Endre, Sasi Erzsébet, Váncsa Vilmos) şi trei români (Gheorghe 
Petruşan, Ana Hoţopan şi Mihaela Geni Bucin). Pállfy Endre a îndeplinit această funcţie timp 
de 6 ani, Sasi Erzsébet 6 ani, Váncsa Vilmos 19 ani, Gheorghe Petruşan 23 de ani, Ana 
Hoţopan 6 ani ani, iar Mihaela Geni Bucin o deţine din 2010. 

Lectoratul de Limba Română din Universitatea de Știinţe din Szeged are ca bază 
legală o înţelegere interministerială și funcţionează în cadrul Facultăţii de Pedagogie 
“Juhász Gyula”. Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultăţii de Pedagogie 
„Juhász Gyula” face parte din Departamentul pentru Minorităţi, alături de Catedra de 
Germană şi Catedra de Slovacă. În prezent, Catedra de Limba și Literatura Română  are trei 
cadre didactice universitare permanente, precum şi un lector de limba română angajat al 
Institutului Limbii Române. În afară de lectorul de limba română, la Facultatea de Pedagogie 
sunt şi lectori de limba maternă pentru următoarele secţii: slovacă, germană, rusă şi 
engleză. Odată cu extinderea sistemului de relaţii generată de schimbările politice, 
deschiderea spre România s-a realizat într-un ritm accelerat şi cu un succes peste aşteptări, 
dovedindu-se a fi de durată, mulţumită în primul rând lectorilor şi profesorilor invitaţi din 
România, care au desfăşurat în perioada detaşării o activitate ştiinţifică remarcabilă. De 
exemplu, în perioada activităţii de la Seghedin, profesorul Vasile Voia a scris cursul care 
cuprinde literatura română în proză din perioada interbelică, utilizat ulterior şi la 
universitate. Tot la Szeged a scris şi a publicat remarcabilul său studiu comparativ intitulat 
„Literatura comparată” (Editura Noi, Giula, 1998), utilizat ca manual comun de catedra din 
Seghedin şi de universitatea din Cluj, dar tot în acea perioadă a contribuit la pregătirea 
pentru tipar a volumului „Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi 
Ungaria secolului al XIX-lea, 1821-1918” (Editura Noi, Giula, 1992) al autoarei Berényi Mária. 
Gavril Scridon şi Vasile Voia au pus bazele unei tradiţii de cooperare cu românii autohtoni, 
care, pentru lectorii care le-au urmat, a fost deja un lucru firesc, cultivat din plin în perioada 
petrecută la Szeged, aceștia devenind membri activi ai vieţii culturale şi ştiinţifice. Ei au fost 
urmaţi de Ema Adam (între 2001-2007), Ştefan Gencărău (între 2001-2010), Maria Gavra 
(între 2007-2017) și Elena Tia Sandu (între 2010-2017).  

În prezent, lectorul de limba română la Universitatea de Știinţe din Szeged este Szabó 
Zsolt, profesor de Limba și literatura română, originar din Gheorgheni, judeţul Harghita. Unul 
dintre principalele obiective stabilite de Institutul Limbii Române, pentru fiecare lectorat, este 
promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti dincolo de graniţele ţării. Activitatea lectorului de 
limba română trebuie să se desfăşoare atât în universitate, prin procesul instructiv-educativ, 
cât şi prin activităţi extracurriculare de promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti. La 
Szeged, în sarcina lectorului de limba română este inclusă predarea cursurilor: Lingvistică, 
Fonetică și fonologie, Curs practic de limba română, Cultură şi civilizaţie română, Morfologie 
și Lexicolologie, Literatură contemporană, iar opţional – cursul Basic Romanian pentru 
studenţii ERASMUS+ înscriși la diferite programe ale Universităţii din Szeged. 

 Promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti la Szeged se desfășoară și în afara 
universităţii. În acest sens, lectorul de limba română prezintă un serial în cadrul   emisiunii 
radiofonice săptămânale ,,O voce românească”, publică articole în ziarul ,,Foaia 
Românească” din Gyula și participă atât la evenimentele organizate de comunităţile 
românești din Ungaria, cât și la conferinţe știinţifice.  

Grupul etnic de o anumită limbă maternă şi cultură, ai cărui membri trăiesc 
dispersat, are cea mai mare nevoie în primul rând de instituţii religioase, de învăţământ şi 
culturale bine organizate, efective pentru ca acesta să îşi poată păstra identitatea. Acestea 
reprezintă garanţia suprevieţuirii lui, iar o asemenea funcţionalitate o are Lectoratul de 
Limba Română din cadrul Universităţii de Pedagogie „Juhász Gyula” din Szeged.  
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