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BE FA LA ZOTT GÓ TI KA
A fi u mei ma gya rok ról

Hor vát or szág ma – a szla vó ni ai töl gye sei, a dal má ci ai olaj li ge tei és a Quarner-öböl ba bér -
cser jéi em lé ké vel együtt is – egy fél úton fe lej tett or szág. A hor vát nép ré gen, az idõk haj na -
lán el in dult va la ho vá, de még min dig nem ért a meg ál mo dott rév be; ezt el árul ják ta pint ha -
tó tör té nel mi em lé kei is. 2012-ben ugyan – nem min den ki osz tat lan örö mé re – az Eu ró pai
Unió 28. tag ál la ma lett, ami úgy hi ány zott ne ki, mint üve ges tót nak ama bi zo nyos bal eset, s
akik ott ho no sak a ban kok al vi lá gi rej tel me i ben, nap ja ink gö rög or szá gi tör té né se it in tõ pél da -
ként ajánl ják az or szág po li ti kai és gaz da sá gi éle tét meg ha tá ro zó in téz mé nyek ve ze tõ i nek 
fi gyel mé be. „Az ál lam ház tar tás hi á nya már most el éri a brut tó ha zai össz ter mék 90 szá za lé -
kát, me lyen to vább ront a kül sõ adós ság, amely je len leg a GDP 115 szá za lé kát te szi ki” – ol -
va som mi nap a pénz vi lág iránt ér zett olt ha tat lan el len szenv vel a ve ze tõ zág rá bi na pi lap, 
a Večernji List cím ol da lán. Még jó, hogy a ten ger par ti kis ven dég lõk kony há ját e ko mor jós lat
(egy elõ re) nem érin ti, így az utas ma még bát ran ki él he ti egyéb ként is su tán lep le zett he do -
niz mu sát. Az iszt ri ai part vi dé ken vál to zat la nul üde és friss a roz ma rin gos ten ge ri fo gas és 
a fog hagy má val szé dí tett tin ta hal – a kalamare –, és pom pás gyön gye it vál to zat la nul õr zi 
a Plavac. 

A te rasz elõtt, ahol fi u mei ven dég lá tóm mal ülök, egy más tól mind össze há rom száz mé -
ter re ma ga so dik az ég nek a titói Ju go szlá vi á ért és a dél szláv né pek egye sü lé sé ért ví vott vé -
res an ti fa sisz ta há bo rú hõ se i nek, a vá rost az olasz ura lom alól „föl sza ba dí tó” mind ahány
dal má ci ai par ti zán bri gád har co sa i nak em lé két õr zõ, kel lõ en szocrealistára dom bo rí tott, mo -
nu men tá lis em lék mû ve és a fél év szá zad dal ké sõb bi, a titói Ju go szlá via va la mennyi nyû gét
ma gá ról le ráz ni szán dé ko zó, Hor vát or szág és a hor vát nép föl sza bad sá gá ért ví vott Hon vé dõ
Há bo rú hõ se i nek már vány osz lo pa. Hogy ne kem – egy ko ri ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi nek
– mit je lez ez a szem ben ál lás, an nak eb ben a pil la nat ban nincs je len tõ sé ge, meg lep vi szont
a fiumeieknek a tör té ne lem irán ti kö zö nye. Vagy egy ked vû sé ge? Az iszt ri ai hegy ol dal je len -
tõs sza ka szán, egy ko ri ha lász te le pü lé sek sok év szá za dos temp lo ma i nak kü szö be it is érint ve
fut to va a Ti to mar sall su gár út, míg alat ta, köz vet le nül a ten ger par ton a lé nye ge sen csön de -
sebb Fe renc Jó zsef sé tány men tén ta lál ha tók a leg jobb ká vé zók. Egyéb ként sem tu dom, ho -
gyan is áll nak Ti to em lé ké vel a hor vá tok. A zág rá bi el nö ki pa lo tá ból csak most, 2015 már ci -
u sá ban tá vo lí tot ták el hó fe hér már vány ból fa ra gott mell szob rát. A hor vá tok nem ré gen meg -
vá lasz tott ál lam el nök-asszo nya sze rint er re azért volt szük ség, mert „Ti to dik tá tor volt”. Mi re
a szo ci ál de mok ra ta mi nisz ter el nök til ta ko zó nyi lat ko za tá ban ki je len tet te: „Ti to és Tuđman
volt a leg jobb, ami az adott tör té nel mi pil la na tok ban a hor vá tok kal tör tén he tett, és ha hor -
vát ként ezt nem ér ti va la ki, ak kor az nem ér ti a hor vát tör té nel met.” Egyéb ként igen ke gye -
sen bán tak az egy ko ri „elõd del”, a szob rot, va la mennyi mû tárggyal együtt „át ad ták hasz ná -
lat ra” a Hor vát Zagorje Mú ze um nak, a leg il le té ke sebb in téz mény nek, lé vén, hogy Ti to Zág -
ráb tól alig negy ven öt ki lo mé ter re, a zagorjei hegy vi dék Kumrovec ne vû fa lu já ban szü le tett.
Ak kor most így, idõk múl tán, a nagy szerb tö rek vé sek vég sõ ki tel je se dé se ként és meg va ló su -
lá sa ként lét re jött s a társ nem ze te ket a ma ga ural ma alá kény sze rí tõ Ju go szlá via dik tá to ra és
kér lel he tet len mag al ko tó ja, Ti to mar sall ma rad a hor vát nép „nagy fia”, vagy me het vég re ha -
za, vissza vo nul hat szü lõ fa lu ja csön des ma gá nyá ba? Amíg e kér dés meg nyug ta tó mó don tisz -
tá zó dik, Károlyvárosban a Ti to mar sall te ret min den kü lö nö sebb ce re mó nia nél kül, kel lõ en
disz ting vált el já rás ke re té ben, át ke resz tel ték Josip Broz tér re. De hogy az idõk még is vál toz -
nak, ar ra bi zony ság, hogy ma már a lovráni Mun kás pék ség sü ti a leg jobb croisane-t. Eb be 
a nagy tisz tá zat lan ság ba árul ko dó an si mul nak be le a kom mu nis ta vi lág szak szer ve ze ti üdü -
lõ i ként hasz nált egy ko ri olasz pa lo ták és vil lák für dõ pa vi lon ja i nak dur ván be fa la zott és be -
va kolt, gó ti kát idé zõ bolt ívei: ott, va la hol a mal ter mö gött van egy el rej tett vi lág, kí vül pe dig
a lát ha tó és meg ta pasz tal ha tó, nagy-nagy bi zony ta lan ság.

Fi u me 1776–1809, 1822–1848 és 1868–1918 kö zött – kény sze rû meg sza kí tá sok kal
ugyan, de min dig a magyar–horvát ál lam szö vet ség rend jé nek meg fe le lõ en – kö zel száz tíz
évig ját szott meg ha tá ro zó sze re pet a ma gyar nem zet tör té nel mé ben. Az el sõ kor szak ban 104
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IV. Kár oly, Má ria Te ré zia és I. Fe renc tö rek vé se i nek kö szön he tõ en a 18. szá zad vé gé tõl élénk
ke res ke del mi for gal mat bo nyo lí tott le, kap cso la tai a vi lág gal ro ha mo san fej lõd tek. Má so dik
kor sza ka a ma gyar re form kor ide jé re esett, ami kor a ko ráb ban ki épí tett ke res ke del mi kap cso -
la tok nak a nem zet gaz da sá gi szem pont ok alap ján tör té nõ, mi nél ra ci o ná li sabb ki hasz ná lá sa
volt a cél. Iga zi vi rág ko rát a horvát–magyar ki egye zés utá ni fél év szá zad ide jén él te, ek kor
szin te új já é pült a vá ros és a ki kö tõ. S bár ola szok, hor vá tok és ma gya rok kö zött nem ze ti sé gi
el len té tek min dig lé tez tek, az 1880-as évek ele jén vég re min den oly re mény tel jes nek tûnt,
mint ha a gaz da sá gi jó zan ság fö lé be ke re ke dett vol na a nem ze ti el va kult ság nak, s a köz jó
szol gá la tá nak szán dé ka le gyûr te vol na a pár tos el fo gult sá got. 

Fi u me la ko sa i nak szá ma 1777 és 1810 kö zött a gaz da sá gi pros pe ri tás nyo mán fo lya ma -
to san nõtt, a négy év ti zed so rán – a na pó le o ni há bo rú ig – 5312-rõl 8958-ra emel ke dett.
1822–1847 kö zött, ami kor a vá ros köz jo gi lag új ra a Ma gya ror szág hoz tar to zott, la ko sa i nak
szá ma 11 865-re gya ra po dott, 1863-ra pe dig el ér te a 13 149-et. Ezt a ki egye zést kö ve tõ en egy
el ké pesz tõ fej lõ dés kö vet te: 1869-ben 17 884, 1880-ban 20 981, 1890-ben 29 494, 1900-ban
38 057, 1910-ben – gaz da sá gi fej lett ség ének csú csán – pe dig 49 806 volt a la ko sok szá ma. 
Eb ben az esz ten dõ ben – Fest Ala dár ada tai sze rint – a ki kö tõ vá ros la kos sá ga anya nyel ve s
ze rint a kö vet ke zõ kép pen osz lott meg: a 49 806 fõ bõl 24 212 (48,6%) olasz; 13 351 (26,8%)
hor vát és szerb; 6493 (13,0%) ma gyar; 2337 (4,7%) szlo vén (és vend); 2315 (4,6%) né met. 
A gaz da sá gi ér dek ér vé nye sí tés, a kö zös sé gi élet sok szí nû sé ge, az in téz mé nyek mû kö dé se és
a kul tu rá lis élet gaz dag sá ga te kin te té ben ez volt a fi u mei ma gyar ság fény ko ra. 

Fiumében ma már nem él nek a 19. szá zad ki egye zés utá ni év ti ze de i ben ide ér ke zett ma -
gyar hi va tal no kok le szár ma zot tai, ám bár a hor vát nyel vet be szé lõk so rá ban akad né hány
pol gár, aki a csa lá di kö tõ dé se it azon ré gi az idõk re ve ze ti vissza. De az óvá ros ne ve ze tes tor -
nya alatt, a ki öm lõ kor sót kar mai kö zött szo ron ga tó sasmadár ural ta vi lág ban ezek a köd ké -
pek vol ta kép pen már meg fog ha tat la nok. Fiumében nincs ma gyar em ber, aki Garády Vik tor
ked ves ten ge ri tör té ne te in nõtt vol na fel. Akik ma a vá ros ban ma gya rul be szél nek, akik egy
kö zös ség be tar toz nak, és adott hely zet ben együtt ün ne pel nek, azok nak túl nyo mó több sé ge –
90 szá za lé ka – az egy ko ri ju go szlá vi ai ma gyar kö zös ség bõl ke rült ide. A hat va nas, het ve nes,
nyolc va nas évek ben ide há za sod tak, itt ta nul tak, vagy itt kap tak mun kát, hogy eg zisz ten ci -
át te remt ve, csa lá dot ala pít va vég ér vé nye sen itt ma rad ja nak. 

A szo ci a lis ta Ju go szlá vi á ból vé res há bo rú út ján ki vált és a sa ját szu ve re ni tá sát meg te -
rem tõ Hor vá tor szág ban 1991-ben mint egy négy mil lió hor vát ün ne pel te az or szág füg get len -
sé gé nek ki ki ál tá sát. Az en nek nyo mán ki rob ban horvát–szerb há bo rú ban az önál ló sá gért 
ví vott nem ze ti moz ga lom bõ ven me rí tett erõt az igen né pes hor vát emig rá ci ó ból, ab ból 
a nem ze ti erõ bõl, amely so ha sem bé kült meg a kom mu nis ta rend szer rel, ehe lyett ha zá ja el -
ha gyá sá ra kény sze rült. A 20. szá za dot le zá ró, el ké pesz tõ en ke gyet len és vé res négy bal ká ni
há bo rú, a nép ir tás tól a ha lál tá bor ok üze mel te té sé ig az em be ri go nosz ság leg bor zal ma sabb
vál to za ta it mu tat ta meg. S mert a Ju go szláv Nép had se reg ala ku la ta i nak és az õket kí sé rõ
cset nik sza bad csa pat ok nak (vol ta kép pen mar ta ló cok nak) föl vo nu lá si te re pe a szerb–horvát
ha tár men tén el te rü lõ ba ra nyai és szla vó ni ai ma gyar fal va kon át ve ze tett, ég tek a ma gyar fal -
vak vagy négy éven át sza ka dat la nul. Így tör tén he tett, hogy a ko ráb ban 70 000 fõs hor vát or -
szá gi ma gyar ság 2011-re 14 048-ra apadt. Akik a nagy me ne kü lés bõl vissza tér tek, azok vagy
a Drávaszögben új já é pí tett ma gyar fal vak ban, vagy az Eszék hez fog ha tó na gyobb vá ro sok ban
te le ped tek le. A hor vát or szá gi ma gyar kö zös ség nek ma po li ti kai ér dek kép vi se le te, vá lasz tott
par la men ti kép vi se lõ je van, amel lett he lyi ön kor mány za tai, ha gyo mány ápo ló egye sü le tei
mû köd nek a tér ség ben. Eszé ken meg je le nik az Új Ma gyar Ké pes Új ság cí mû he ti lap juk, 
a Szla vón Te le ví zi ó ban pe dig 2002. már ci us 15-e óta két he ten te je lent ke zik friss adás sal 
a Drávatáj ma ga zin mû sor, mely ri por tok ban, tu dó sí tá sok ban szá mol be a hor vát or szá gi ma -
gyar ság sor sát érin tõ ak tu á lis kér dé sek rõl, ese ten ként ne ves hor vát or szá gi ma gya ro kat mu -
tat nak be, tör té ne ti té má jú ri port ja ik ban pe dig a ma gyar te le pü lé sek múlt ját is fel dol goz zák.
Ál ta lá nos és kö zép is ko lai szin ten mû kö dik ugyan az anya nyel vû ok ta tás, de év rõl év re ko -
moly gon dot okoz a ma gyar di á kok egy re apa dó lét szá ma. Az õs ho nos nak szá mí tó ba ra nyai
és ke let-szla vó ni ai te rü le te ken kí vül már csak a hor vát fõ vá ros ban, Zág ráb ban és a ten ger -
par ti Fiumében (Rijekában) él je len tõ sebb szá mú ma gyar kö zös ség.

A kö zel két száz ezer lel ket szám lá ló Fiumében, a Ten ger mel lé ki-fenn sí ki Me gye köz pont -
já ban a 2011-es nép szám lá lá si ada tok sze rint kö zel 18 000 fõ tar to zik va la me lyik nem ze ti 
ki sebb ség hez, s ez a vá ros la kos sá gá nak 13,83 szá za lé ka. Leg töb ben a szer bek, az ola szok, a
bos nyá kok van nak, de szá mot te võ az al bá nok lét szá ma is; va la mennyi en a volt Ju go szlá via
ittfelejtett, ele ven em lé kei. A ma gu kat ma gya rok nak val lók szá ma 2015 jú li u sá ban 214 fõ.
Tíz év vel ko ráb ban ez a szám még bõ ven meg ha lad ta az öt szá zat, a fi u mei ma gyar kö zös ség
te hát vé sze sen el tû nõ ben van. A hor vát tör vé nyek azon ban mind azok ban a vá ro sok ban és
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já rá sok ban, ahol a nem ze ti sé gek ará nya meg ha lad ja a 1,5 szá za lé kot, le he tõ vé te szi a ki sebb -
sé gi ta ná csok (ön kor mány zat ok) mû kö dé sét. E ta ná csok a me gyék ben 25, a vá ro sok ban 15
ta gú ak, ám jó sze ré vel csak vé le mé nye zé si jog kö rök kel ren del kez nek. Így vá lik le he tõ vé 
a Rijeka Vá ro si Ma gyar Ki sebb sé gi Ön kor mány zat mû kö dé se, mely nek prof. dr. sc. Po gány
Ti bor ma te ma ti ka ta nár az im már má sod szor is meg vá lasz tott el nö ke, az al el nö ke Vlasteliæ
An na, a tit ká ra pe dig Vi o la Éva üz let asszony. Po li ti kai szer ve ze tük a Hor vát or szá gi Ma gya -
rok De mok ra ti kus Kö zös sé ge 1994-ben ala kult meg, s je len leg 190 ta got szám lál, fel öle li te -
hát szin te a tel jes fi u mei ma gyar kö zös sé get. Az egye sü let el nö ke Vi o la Éva asszony már har -
ma dik si ke res man dá tu mát töl ti. 

Po gány Ti bor a Bács ká ban, a Du na mel let ti, egy kor né met több sé gû Apatinban szü le tett
1954-ben. 1978-ban Belg rád ban az egye tem sta tisz ti ka szak irá nyán szer zett ta ná ri ok le ve let.
Dip lo má zás után a kö zép-bosz ni ai is ko lák ban ta ní tot ta a szám tant, a nyolc va nas évek ele jén
azon ban már a dél-bán sá gi Kevevárán és Székelykevén ok ta tott. A bu da pes ti Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye te men kez dett dok to ri disszer tá ci ó já ba, ér te ke zé sét azon ban 1986-ban a belg -
rá di egye tem ma te ma ti ka tan szé kén véd te meg. 2000 óta él Fiumében tár sa dal mi lag is ak tív
éle tet. Ma a Rijekai Tu do mány egye tem Ten ge ré sze ti Ka rá nak ma te ma ti ka pro fesszo ra és a bu -
da pes ti Óbu dai Egye tem Al kal ma zott Ma te ma ti kai In té ze té nek ku ta tó-pro fesszo ra. 2007-ben
ki vé te les tu do má nyos és ok ta tói mun kás sá gá ért a Fi u mei Tu do mány egye tem el is me rés ben
ré sze sí tet te. Az évek so rán szá mos pub li ká ci ó ja je lent meg, több ma te ma ti kai tu do má nyos
fo lyó irat szer kesz tõ je. Po gány Ti bor min den pil lan tá sá ban meg fon tolt, a vi lág ese mé nye it
mér le ge lõ em ber – iga zi pro fesszor. Õ iga zán nem a té pe lõ dé sek em be re. Sza va i ra ér de mes
oda fi gyel ni, akik a bi zal mu kat hely zet ék be lé, min den kép pen bíz nak a jö võ ben. 

Vi o la Éva élet raj zi ada ta it né hány ver ses kö te te hát só ol da lá ról is ide má sol hat nám. A 19.
és a 20. szá zad for du ló ja em lé ke ze tes év ti ze de i nek je les he lyi írói és köl tõi után ma már
egye dül az õ lí rá já ban él to vább a ma gyar Fi u me. Õ az, aki még meg éne kel he ti, hogy
Fiumébe üdén ér ke zik a ta vasz, õ az, aki nek sze mé ben „ra gyog va für dik a kvarnerói öböl”, s
õ az, aki nek lép tei nyo mán fel zúg az Ad ria kék je. Õ az egyet len ma gyar köl tõ, aki nem az
em lé kek nyo mán szól az Ad ri á ról, szá má ra ugyan is a na pi él mé nyek so rá ba tar to zik a hul -
lá mok ér ke zé se, s aki ép pen ezért még vá lo gat hat az azúr su ga rak ban. Õ még úgy me reng -
het a vég te len ér tel mén, hogy an nak köz vet le nül a pe re mén áll. Utol só, 2014-ben meg je lent
Fi u me cí mû két nyel vû ver ses kö tet ében ol vas ha tó Ré gi ké pek cí mû köl te mé nyé ben így éne -
kel: „Nem könnyû vissza idéz ni a tá vo li / mo so lyo kat, könnye ket, han go kat / a múlt fá radt 
ké pe it. / Mennyi re más volt min den!” 

Vi o la Éva is a Bács ká ban, Zomborban szü le tett, 1982 óta él Fiumében. Ko ráb ban az üz -
le ti vi lág ban mû kö dött, ma a fi u mei ma gyar ság lel ke, gond no ka és min de ne se. Jól le het több
ver ses kö tet szer zõ je, na gyon is ma ga biz to san mo zog a min den nap ok va ló sá gá ban. Prog ra -
mo kon dol go zik, be ad vá nyo kat fo gal maz, szék há zat biz to sít a kö zös ség nek, és ün ne pe ket
ren dez, hogy al kal mat ad jon a ta lál ko zás ra. Õ az, aki kap cso la tot tart fenn a fi u mei hor vát és
a hor vát or szá gi ma gyar szer ve zet tek kel, va la mint az anya or szág meg annyi in téz mé nyé vel,
po li ti kai-köz éle ti fór imá val. Nagy vál la lá sa a min den nyár ele jén ren de zett fi u mei ama tõr
fes tõk egy he tes ta lál ko zó já nak meg szer ve zé se és le ve zény lé se, me lyet pé csi és sze ge di kap -
cso la tok ré vén az idén már nem zet kö zi vé avat tak. Mind emel lett õ a szer ve zõ je és szor gal ma -
zó ja a ma gyar ról hor vát nyelv re for dí tott köny vek meg je len te té sé nek: ne ki kö szön he tõ, hogy
2010-ben nap vi lá got lát ha tott a Mađarske poslastice (Ma gyar sü te mé nyek) cí mû sza kács -
könyv, majd 2013-ban a Mađarske narodne bajke, 2014-ben pe dig a Mađarske narodne priče
cí mû nép me se-vá lo ga tás. Mos ta ná ban ma gyar gyer mek ver sek hor vát for dí tá sán dol go zik. 

Smiljaniæ Ani kó a Fi u mei Egye te mi Könyv tár tu do má nyos mun ka tár sa, õ az egyik gon -
do zó ja an nak a kö zel 130 000 kö tet nek, amely az 1918 õszén be kö vet ke zett nagy föl for du -
lást kö ve tõ en sok-sok év ti zed re a könyv tár épü le té nek pin cé jé be ke rült. Köz tük az ak ko ri
ma gyar is ko lák, egye sü le tek, lap szer kesz tõ sé gek és egyéb in téz mé nyek össze sen 18 000 kö -
te tes gyûj te mé nye is, mely nek föl dol go zá sa csak né hány év vel ez elõtt kez dõ dött. El mond ja:
a ma gyar köny vek mel lett leg alább ugyan ennyi más nyel vû – el sõ sor ban né met, olasz és an -
gol – kö tet nek van ma gyar vo nat ko zá sa, így hát szá má ra a cso dák vi lá ga ki me rít he tet len.
Most ép pen egy nagy szom ba ti ka to li kus éne kes könyv 1675. évi ki adá sá nak be azo no sí tá sán
dol go zik, úgy tud ja, ed dig csak az 1674. és az 1676. évi ki adá sa is mert – le het, hogy is mét
egy rit ka ság gal gya ra po dott a ma gyar könyv tör té net. Édes ap ja – és az egész né pes ro kon sá ga
– sza bad kai volt, édes any ja azon ban bu da pes ti. Ani kó a ma gyar fõ vá ros ban szü le tett 1954-
ben, de az 1956-os for ra da lom után a csa lád Sza bad ká ra köl tö zött. Zág ráb ban vég zett egye -
te mi ta nul má nyai után 1979-ben te le pe dett le Fiumében, s egy ab bá zi ai uta zá si iro dá ban 
a ke le ti ide gen for ga lom ügye i nek in té zé sé vel volt meg bíz va – ek kor ké szült föl a ma gyar tör -
té ne lem bõl. Per sze ki vá ló an is me ri Fi u me és az egy ko ri ma gyar ten ger part tör té ne tét is. 106
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S hogy érzékeltesse az idõk múlását, elmondja: 1900-ban a magyar kikötõvárosban 29 gyár,
üzem vagy kereskedõi vállalkozás mûködött, s a pezsgõ gazdasági életre jellemzõ volt, hogy
21 konzulátus biztosította a kapcsolatot a világgal. Ma, 2015-ben összesen hat üzem mûkö-
dik, és két konzulátus elegendõ a kapcsolatok fenntartására. 

Smiljaniæ Anikó nem leplezi, hogy a manapság oly ritka boldog emberek egyike. És ez
az érzés az Adriára érkezésének elsõ pillanatától a hatalmában tartja õt. Nagyon egyszerûen
szólva: a tenger végtelenjének látványa szabaddá teszi a lelkét és a szellemét egyaránt. Azok-
ban az igen kritikus kilencvenes években a mediterrán napsütés és az azúr derûje nyújtott 
a számára reményt. Az Országos Széchényi Könyvtárral, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár-
ral és a Magyar Nemzeti Múzeummal tartott, eleven kapcsolatai révén otthon van a magyar
tudományos életben, gyakran megfordul a budapesti intézményekben. 

Annak, aki mélyebben a város szemébe néz, feltûnik, hogy a klasszikus Fiume mára mi-
lyen súlyosan elproletarizálódott. „Eliparosodott!” – javít ki önérzetesen beszélgetõtársam.
Egyre megy, a város erõteljesen magán viseli a szocialista idõk jegyeit. Valaha itt, a város köz-
vetlen közelében és a környéken három hajógyár és egy országos jelentõségû kõolaj-finomító
is mûködött, az üzemekbe egykor ezrével érkeztek a munkások. A térfoglaló tömegnek lakás
kellett, hát sorra épültek az ormótlan toronyházak, melyek szinte foglyul ejtették a történel-
mi óvárost. De a tengerparti sétánya az Adria palotával, a karsztokból lefutó vasútjával, a Ba-
ross kikötõ öntöttvas bakjaival és a három kilométernél is hosszabb, Mária Terézia nevét 
viselõ hullámtörõvel együtt még a csodás, régi idõket idézi. 

Fiumében a korábbi magyar szórványközösség mára diaszpórává alakult. Hosszú évtize-
deken át a fiumei magyarok létszáma tartósan kettõezer fõ körüli volt, az elhaltakat pótolták
az újszülöttek. Létezett a natalitási egyensúly – mondanám tudományosan. Iskolája, magyar
sajtója nincs a tengerparti magyaroknak, az a bizonyos „vasárnapi iskola” is csak ideig-órá-
ig mûködött. Ami még megszólítja és összehozza a közösséget, azok a nemzeti ünnepeink –
a március 15-e, az október 23-a –, és az a farsangi terített asztal, ahol fölszabadult derûvel
üdvözlik egymást, és együtt vetnek számot a közelmúlt emlékeivel és a jövõ reményeivel.
Hosszú évek óta már nem több ez a csoport 30-40 fõnél. A 15 fõs magyar önkormányzat mel-
lett a városban mûködik a Baross Kultúregyesület, amely kifejezetten hagyományápoló tevé-
kenységet folytat, az egyesületnek köszönhetõ, hogy Baross Gábor, Jókai Mór és Szabó 
Lõrinc nevét ma emléktábla õrzi a környéken.   

Kérdésemre: mi lesz a fiumei magyar közösség sorsa, Pogány Tibor tanár úr a tudós meg-
fontoltságával jelenti ki: matematikailag kiszámítható. Viola Éva már idézett, Régi képek
címû versében így fogalmazott: „Az utánunk maradt mindenség / bágyadt csobbanással szét-
szóródik / a hullámok gyöngyeivel”. Smiljaniæ Anikó pedig a rá jellemzõ derûvel mondja:
Fiumében mindig lesz olyan magyar, aki emlékezni fog a múltjára és a jövõbeli feladatára. 
A kis magyar közösség egyébként roppant dinamikus életet él, a viharok elcsöndesültével
mindenki újjáépítette korábbi szülõvárosával a kapcsolatokat, gyakran járnak haza a Bácská-
ba vagy valahová Magyarországra. Akad olyan is, aki idõs korára a hazatelepülést tervezi. Ha
tényleg elmenne, a fiumei magyar közösség õt is mindig visszavárja. Ebben sincs semmi 
különös, aki egyszer megfordult a városban, alkalomadtán úgyis visszatér. Fiume – a medi-
terrán dimenzióin túl is – mérhetetlenül nyitott város. Évszázadok óta életének, mindennap-
jainak része, hogy innen útra kelnek és egy idõ után hol örömmel, hol búbánattal megrakva
visszatérnek az utazók. Mert Fiume, a címerében szereplõ korsóból folyamatosan és kiapad-
hatatlanul ömlõ vízsugár tanúsága szerint is örök, rendíthetetlen és kikezdhetetlen.  

„MEGMARADTAK A JÉG HÁTÁN ES”
Madéfalvától Bukovináig, Bukovinától az Al-Dunáig…

1. Az 1764. évi madéfalvi történések következtében a történelem sodrásában új székely
közösség született meg, amely elõbb bukovinai volt, majd al-dunai, dévai, kanadai, brazíli-
ai, bácskai, végül dunántúli székely közösségként harcolt a megmaradásáért…

A törököktõl 1774-ben visszakapott és Splényi tábornok huszárai által „lefoglalt” Buko-
vina a Kárpátok keleti lejtõjén fekvõ lépcsõzetes felföld, az egykori Galícia, a Prut folyó,
Moldva, Erdély és Máramaros közé ékelõdött termékeny terület, mely Nagy Lajos királyunk
idejében még viszonylag sûrûn lakva Magyarországhoz tartozott. Az 1700-as években nagy-
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részt elnéptelenedett, elvadult területét a Rákóczi-szabadságharc leveretése és az önálló er-
délyi fejedelemség megszûnése után immár az Osztrák Birodalom vette át. Splényi, majd
gróf Hadik András, Erdély új helytartója és kormányzója hathatós közremûködésével öt ma-
gyar falut alapítottak és népesítettek be a Moldvába menekültek: Fogadjistent, Istensegítset,
Hadikfalvát, Andrásfalvát és Józseffalvát. Létrejött egy bukovinai székely közösség, amely 
az Erdélytõl való sok évtizedes elszakítottság következtében rokon, de módosult életvitele és
hagyományokat tisztelõ és mûvelõ népi kultúrája révén elkülönült, zárt, a többitõl immár jól
megkülönböztethetõ bukovinai székely kultúrát eredményezett. 

A térséget szándékosan több nemzetiséggel telepítették be, így az a korábban itt élõ la-
kossággal igencsak tarkálló bolyokat képezett. Rutének, ukránok, huculok, románok, lengye-
lek, lipovárok, németek, székely-magyarok, szlovákok, örmények, zsidók, oroszok, cigányok
stb. éltek itt majd másfél évszázadon át viszonylagos békességben egymás mellett. Amikor 
a trianoni diktátum végül is elszakította õket Erdélytõl és Magyarországtól, a köldökzsinór
leszáradása riadalmat és elhagyatottság-érzetet keltett bennük, hisz a soknemzetiségû Buko-
vina román hegemón kézbe kerülve szinte azonnal idegenként kezelte õket. A székelyek el-
szaporodása, ennek következményeként birtokaik felaprózódása és az általános elszegénye-
dés miatt is már az 1880-as években megkezdõdött a kirajzás Bukovinából…

Elsõként az Al-Duna mocsaras területére mintegy négyezren települtek át. Pancsova kör-
nyékén három ma is létezõ települést alapítottak: Hertelendyfalvát, Sándoregyházát és a ma
is színmagyar lakosságú Székelykevét. Õket követték a Déva környéki kirajzások
(Csernakeresztúr), de hamarosan Kanadába és Brazíliába kivándorló kisebb létszámú cso-
portok is szerencsét próbáltak, a húszas évektõl felerõsödõ kivándorlási lázat pedig román
ügynökök és a román kormány által létrehozott Kivándorlási Hivatal is segítette…

2. Képzõmûvész vagyok. Írni viszont, szokásommá vált.
Al-dunai székelyként születtem, idestova negyed évszázada foglalkozom néprajzi gyûj-

tésekkel. Szándékom, hogy a három délvidéki községbe tömörülõ székelyeket bemutassam,
az elmúlt néhány évtizedben általam is követhetõ folyamatokat, a múlt és a jelen állapotát
pedig nagy vonalakban rögzítsem.

A madéfalvi vérengzés óta túléléséért küzdõ, csíki és háromszéki falvakból kiszakadt,
hányattatottságában összetartó népcsoportot ma Magyarországon egységesen bukovinai szé-
kelynek mondják. 

A Bukovinában megtelepedettek két és fél évszázad alatt mesterséges megosztottságban,
majd többszöri kirajzás után is többnyire még mindig kisebbségi sorban élnek. Romániában
ma dévai, Magyarországon völgységi, Szerbiában al-dunai székelyeknek nevezik õket. 

Utóbbiakról már nagyon keveset tudnak. Történetük rövid megírásával pedig azt szeret-
ném, ha újra kiléphetnének az elfeledettség fenyegetõ homályából. 

3. Akiket az Al-Duna kanyarulatának mocsaraiba ragadott 1882–1883-ban a „csángó-
láz”, mocsarakat csapoltak le, falvakat emeltek az ingoványon, és – fittyet hányva a történe-
lem zivatarainak – a mai napig békés-kitartóan élik diaszporális életüket. Ápolják nyelvüket
és hagyományaikat. Õk azok, akik maroknyian vannak, de a legutóbbi, a Jugoszlávia szét-
hullását eredményezõ balkáni háború kétszer hét szûk esztendeje ellenére is megpróbálnak
talpon maradni.

E hagyományosan vendégszeretõ nép három létezõ faluja közül – Székelykeve
(Skorenovac), Hertelendyfalva (Vojlovica) és Sándoregyháza (Ivanovo) – Székelykeve a leg-
népesebb. 1990-ben közel 4000, ma már alig 2500 lakosa van. Nagy többségük magyar. 
A többi magyarul beszélõ katolikus bolgár (paltyán vagy paltyén) és kevés szerb család. Meg-
maradt szellemi örökségük nagy része, a tájszólásos, a kitûnõ állapotban konzerválódott 
székelyes nyelvezet, a népszokások, népdalaik, valamint gazdag anekdotakincsük. A három
falu népessége nehéz életkörülményei ellenére megõrizte jókedvét, és a székely góbéságok
sajátos ízét Bukovinából átörökítette az Al-Duna tájékára. 

Viszontagságaikról immár számottevõ irodalmi mûvek beszélnek, szinte lehetetlen fel-
és rangsorolni azon neveket, könyveket, szociográfiai tanulmányokat, dolgozatokat, szépiro-
dalmi mûveket, amelyek érthetõvé és átérezhetõvé tették/teszik évszázadokon átívelõ meg-
próbáltatásaikat, küzdelmeiket a megmaradásért. A puszta megmaradásért, merthogy alig is
lehet számba venni mindazon stációkat, amelyeket elszenvedtek, de végül gyõzedelmesen
túléltek.

3. Elsõ „felfedezõutam” (1981) elõtt szülõfalumban, Székelykevén olyan idõs személye-
ket kerestem fel, akik még Bukovinában születtek. Az ötletet, hogy az õshazát megkeresem,108
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gyermekkorom óta dédelgettem magamban, és végül közösen valósítottuk meg második uno-
katestvéremmel, Kelemen Sebestyén-Percellel, aki hasonló ábrándokat szövögetett. Õ 1978
és 1983 között egyetemista-abszolvensként a székelykevei iskolában magyar nyelvet tanított.
Áldott emlékezetû Percellel „kiterveltük”, hogy a Bukovinából való kivándorlás századik
évében az al-dunai székelyek közül elsõkként megjárjuk õseink útját. Ezt a tiszteletkört 1981
nyarán, a kitelepedés 99. évében sikerült megvalósítanunk. Mint akkoriban mondottuk volt:
azért, hogy a falunkból senki ne elõzhessen meg bennünket…

Negyedszázad múltán, 2006 májusában másodszor is eljutottam Bukovinába. Az elsõ 
látogatás óta nagyot fordult velünk a világ. Kíváncsi voltam, elárvult székely falvaink állnak-
e még. Élményeimet számos fotóval örökítettem meg, s hazatérve egy rövid összegzõ 
élménybeszámolóval egészítettem ki. 

Magyar családok elvétve maradtak ott, s csak olyanok, akik inkább nem tudtak, mint
nem mertek, kitelepülni. Õk voltak a kihunyó parázs õrizõi. A nyolcvanas évekig még mind
az öt faluban éltek magyarok, azóta tudomásunk szerint csak Istensegítsen és Hadikfalván
néhányan. Egykori lakói és azok utódai a kilencvenes években bekövetkezett romániai poli-
tikai változásoknak köszönhetõen már könnyebben látogatják a vidéket, amely nyilván so-
kat változott a nagy kitelepítés óta. Az újonnan érkezett, zömükben román telepesek a régi
házakat fokozatosan lebontották, a visszamaradt épületanyagokból román mintára építették
fel saját házaikat. Nyilván a táj jellege is megváltozott azóta. Más nyelvû, más szokású és val-
lású emberek lakják zugait, de itt-ott fellelhetõk még a régi települések megmaradt
szegelletei. A templomok zömét ma már az ortodox egyház mûködteti, de alig átalakítva, s
néhol kegyeletbõl meghagytak egy-egy régi mellékoltárt (pl. a hadikfalvi Mária-oltár), érté-
kes szentképeket. Örömünkre, a fogadjisteni fatemplom mellékében, a kis haranglábon is ott
lakozik még a Novotny Antal temesvári harangöntõ által 1907-ben készített kisharang. 
A templomok udvarában egy-egy székelyesen megfaragott emlékkereszt áll, ezeket a Magyar-
országról régi falujukat meg-meglátogató bukovinai székely közösségek állították fel (Buko-
vinai Székely Szövetség) alig egy évtizede. Egy-két középület is megmaradt, a hadikfalvi,
istensegítsi iskolaépületek például, és az utcák kanyarulatai, néhány vén fa, deszkakerítés,
roskadozó régi szérû vagy udvari kerekes kút mind-mind gondolatébresztõ motívumok. 

De megvannak még a közelmúltban egy-egy faragott fejfával jelölt s díszített, körbekerí-
tett régi temetõk maradványai is. Ez utóbbiak, igaz, meglehetõsen foghíjasan árválkodnak,
mert bizony nemcsak az idõ vasfoga emésztette el a zömében katolikus kõkereszteket vagy
az andrásfalvi reformátusok fejfáit…

Bukovina az ott élt õseire kíváncsi ember számára ma már inkább kegyhely, zarándok-
hely, amely a hagyománytisztelõt lelkében érinti meg, s az óhaza meglátogatása néha
euforikus hangulatot kelt benne. Régi falvaink még meglévõ részleteinek örömteli újrafelfe-
dezése s ezzel ellentétben a lassú temetõi enyészet látványa erõs hangulatváltozásokat ered-
ményezhet, megindító tud lenni. Az emberen gyakran eluralkodik az érzés, hogy végérvé-
nyesen elveszítettünk valamit az óhazából, õsökbõl, összetartozásból, tájból, vidékbõl, és 
talán lelki gazdagságunk is megcsappant a tovavándorlások által. Mert aki hazáját elhagyja,
a lelke egy részét hagyja el… Marad azonban egy bizonyossága, hogy amíg emlékezetében
képes felidézni annak hangulatát s megélni a benne élõ nehéz örökséget, addig megmarad
büszke székelyes tartása is.

4. A fiatalon meglehetõsen komolyan és viharos élménnyel telített székelykevei amatõr
gyûjtõmunkám eredményét megpróbáltam egybevetni az  élményszerûen megélt Bukovina-
képpel. A sok veszõdséggel összekotort szellemi és tárgyi emlékeket, szülõfalum valamikori
népéletének maradványait igyekeztem kiegészíteni gyermekkori megéléseim tükörcserepei-
vel. De nem hagytam ki a dunántúli székely közösséget sem.  A történelem gonosz fintora
volt, hogy miután Bukovinából Bácskába telepítették székelyeinket, nekik ott sem volt ma-
radásuk. Két év után újra átlépte õket a határ. Végül zömük Tolna megyében, Szekszárd,
Bonyhád környékén telepedett meg.

Ma megközelítõleg 25 000 bukovinai székely lélek él Magyarországon, 35-40 ezer szerte
a világon. Az 1991-ben kirobbant jugoszláviai belháború következményeként, az elvándor-
lás miatt immár csak 7-8 ezren maradtak az Al-Duna kanyarulatában. Déva környékén és
Csernakeresztúron, valamint más erdélyi településeken többnyire százas létszámú szórvá-
nyokat találunk. Szép számban élnek viszont Nyugat-Európában, Észak- és Dél-Amerikában,
Kanadában, de még Ausztráliában is olyannyira meghonosodtak, hogy szinte laza tömbkö-
zösségben élnek.

Éppen csak eredeti bölcsõhelyük, Bukovina maradt székelyek nélkül. közelkép
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5. A bukovinai székelyek azonban nem vesztek el. Túlélték már az enyészet kísértései-
nek minden rémét, „átalküzdötték” magukat minden nyomorúságon, de megtartották magu-
kat mindmáig. 

Küzdõ szellemiségüknek köszönhetõen kibírtak negyed évezred nélkülözést, kiszolgál-
tatottságot, nyomort, szûkösséget, ritkán adódó lélegzetvételnyi megnyugvást. 

Hogy a sors kegyeltjei-e, vagy az isteni gondviselés által maradtak meg, csak a sejtések
örömével tudjuk eldönteni. Mert itt vannak, megmaradtak. Isten ruházatának korcáról nem
hullottak le. A hagyományaik erejével megküzdöttek az enyészet és a szétszóródás rémével.
Ahogy az al-dunai testvéreik mondanák: „megmaradtak a jég hátán es”.

Pétër László

VAJDASÁGI TÁJHÁZ – 
AMERIKAI MAGYAR SEGÍTSÉGGEL

Az észak-amerikai Magyar Baráti Közösség képviselõjeként Balogh Balázzsal, Cseresz-
nyés Magdolnával, Fülemile Ágnessel, Juhász Katalinnal, Kóka Rozáliával, Ludányi András-
sal, Megyeri Józseffel, Megyeri Piroskával és Szabó Katicával magam ott voltam a Vajdaság-
ban, amikor a Kisoroszi Tájház (Torontál Magyar Oktatási Mûvelõdési és Ifjúsági Központ,
Vajdaság) mûködésének tizedik évfordulóját ünnepeltük, és egyszersmind kinyilvánítottuk
a testvérközösségi kapcsolat megerõsítésének eltökélt szándékát. A vajdasági magyar szerve-
zetek vezetõi és tagjai közül mintegy százfõnyi közönség vett részt a közös programban 
a csodálatos fafaragásokkal díszített tetõszerkezet alatt, hímzett terítõkkel borított asztalok
mellett. Az alkonyat lágy fényében mindnyájan élvezhettük a Tájház virágoskertjének szín-
pompáját, valamint a halastóban visszatükrözõdõ napnyugtát. A háttérben egy cseperedõ kis
erdõ ágait cirógatta az esti szél.    

Talpai Sándor elnök tíz esztendõ önkéntes munkájának eredményérõl számolt be: sza-
badtéri színpad, vendégház, halastó, erdõültetés; adventi programok, gulyásfõzõ versenyek,
kézmûvesprogramok és a mindent megkoronázó egyhetes nyári gyermektábor. Mindennek 
a Tájház a központja, sok-sok környékbeli lakos tartalmas együttlétének helyszíne. A roska-
dozó parasztház pedig a múlt századbeli életet bemutató kis múzeummá fejlõdött a helyiek
munkájának, valamint adományainak köszönhetõen.   

A tízéves évforduló programját még a nagy égszakadás sem zavarta meg.  A körülöttünk
dühöngõ vihar ellenére örömmel hallgattuk a gyermekek citeraegyüttesét és énekkarát, va-
lamint egy tekerõlantos fiatalember muzsikáját.   Magyarországi MBK-ás barátaink is hozzá-
járultak a mûsorhoz. Jólesõ várakozással hajtottuk fejünket a párnára, tudván, hogy másnap
szemtanúi leszünk a tízedik gyermektábor megnyitójának.  

A következõ hét aztán megállás nélkülinek bizonyult. A gyermektábort ellátó önkéntesek
fáradtságot nem sajnálva, reggeltõl késõ estig foglalatoskodtak. A hagyományõrzõ mûhelyek-
ben gölöncséres, fafaragó, szövõ- és gyöngyfûzõ mesterektõl tanultak a gyerekek. Az egész
napos programot szórakoztató és mûvészi mûsorok zárták, amelyeken a gyermekek szülei és
testvérei is részt vettek. Példás volt a több mint száz gyermek viselkedése és a vezetõk türel-
me, valamint kreativitása.  Ugyanakkor inspiráló volt látni, hogy a vezetõk milyen sikeresen
bedolgozták a programban a pár évvel ezelõtti amerikai utazás folyamán – az ITT-OTT 
Találkozón, valamint cserkésztáborban – szerzett ötleteiket.

Ottlétünk alatt érzékelhettük, hogy értelme van a további együttmûködésnek, az eszme-
cserének, mert az mindkét oldalon megerõsít bennünket. Szeretném, ha tanulnánk tõlük az
önfeláldozó munkáról, a fegyelemrõl és az összetartásról. Bízom abban, hogy együttmûkö-
désünk erõsíteni fogja õket, fõleg a gyermekeket, hiszen tapasztalhatják, hogy az óceánon túl
is vannak „szórványcsoportok”, ahol nagy értékük van a magyar hagyományoknak, és ahol,
akárcsak õk, sok energiát fektetnek annak megõrzésükbe. Reméljük, hogy egymás rendezvé-
nyein ezután is részt vehetünk, erõsítvén összetartozás-tudatunkat. Biztos vagyok abban,
hogy hasznos tapasztalatcserét eredményeznek majd ezek az együttlétek.  

Bokor Erika
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CAMP SUNRISE,
avagy angol tábor erdélyi magyar fiataloknak

A termálvizérõl híres település, Algyógy Dévától huszonhét, Szászvárostól tizenegy km-re
terül el, a Maros jobb oldalán, az Érchegység lábánál. Itt alapított földmûvesiskolát 1885-ben
Kuun Kocsárd, az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület (EMKE) egyik életre keltõje, aki
vagyonát a modern belterjes gazdálkodáshoz jól értõ mintagazdák nevelésére, illetve a szór-
ványban, a magyar nyelvet rosszul vagy egyáltalán nem beszélõ Hunyad megyei református
gyermekek taníttatására fordította. 

A Hunyad megyei Algyógy mai hírnevét az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) ala-
pozta meg. Ennek nyári programjai között ugyanis szerepel egy táborozás, a Camp Sunrise –
angol anyanyelvû és erdélyi magyar szervezõkkel. Az Algyógyi Ifjúsági Keresztyén Központ az
idén is mintegy félszáz gyereknek adott otthont július 5. és 11. között. A résztvevõk nemcsak
a programok ideje alatt beszélhetnek angolul, hanem a szervezõk anyanyelve okán is. Így érez-
hetõen bõvül a táborozók szókincse. Eddig angliai vagy ír fiatalokkal közösen szerveztük a tá-
bort, az idén az Amerikai Egyesült Államokból érkezett a szervezõcsapat.  

Hogy miként kerültünk kapcsolatba velük? A szálak hogyan kötõdnek össze?
Több mint egy éve az Amerikai Magyar Baráti Közösség (MBK) meghívására részt vet-

tem a Reménység tavánál (Lake Hope) szervezett ITT-OTT konferencián. Ezt követõen pedig
közel egy hónapig magyar közösségeket látogathattam, magyar rendezvényekre jártam el az
Egyesült Államokban. A Reménység tavánál alkalmam volt bemutatni az IKE munkáját és
rendezvényeit. Az elõzmények közé tartozik, hogy az MBK egyik legodaadóbb és legaktívabb
tagjának a figyelme már 2002-ben az Erdélyi Református Egyházkerület munkájára irányult.
Mivel életeleme, hogy a fiatalokkal foglalkozzék, nem mindennapi kihívást látott az IKE 
által szervezett ifjúsági programban. 

Az ITT-OTT után az Ohio állambeli Adában beszéltük meg a részleteket. A helyi gyüleke-
zetet arra biztattam, hogy vállalják fel az 2015-ös angol gyerektábort, és szervezzék közösen az
erdélyiekkel. Hosszas készülõdés után alakult ki az amerikai fiatalok csapata. A modern tech-
nika eszköztárának köszönhetõen folyamatos és rendszeres volt a „találkozás” nyolc-kilenc hó-
napon át. Az együttmûködés voltaképpen azzal függ össze, hogy Ludányi Panni néni minden
évben önkéntesen visszajár a táborainkba. Az én tavalyi látogatásom pedig újabb mérföldkõvé
válhatott a kapcsolatunkban. Hiszen nagyszerû lehetõség az, amikor egy erdélyi fiatal mesél-
het az IKE-rõl, a református ifjúsági szervezet mai terveirõl, programjairól – képek és videók
segítségével. Merthogy a személyes tapasztalatot semmi sem tudja pótolni. 

Hazatérésem után a felkészülés kis csoportokban, több helyszínen egyszerre folytató-
dott. A tábor keresztyén értékekre épül, és ezeket az IKE által képviselt értékeket – az angol
nyelv elsajátítása mellett – elõtérbe helyezzük a tábori programok ideje alatt is. Minden reg-
gel angol nyelvû áhítattal kezdünk, beszélgetések során az amerikai és az erdélyi fiatalok is
a saját hitük megélésérõl beszélgethetnek. Továbbá hangsúlyt fektetünk egymás kultúrájá-
nak, szokásainak a megismerésére, miközben a sportolást és a közös játékokat sem hanya-
goljuk el. Az eltérõ kultúrák találkozása igen erõsen érzékelhetõ a táborban. Ugyanakkor az
esti kiscsoportos megbeszélések, az aznapra való visszatekintés és közös imádkozás lélekben
is erõsíti a táborozókat. Ami a legkellemesebb, hogy ezekbe a táborainkba nemcsak az
egyházközeli fiatalok jönnek el, hanem olyan fiatalok is, akik a megkeresztelésük óta nem
találkoztak az egyház és a hit közvetlenebb fogalmával. 

Szabó Pál Péter teológiai hallgató, az Erdélyi IKE önkéntese így vélekedik a tábor hatá-
sáról: „Mint már negyedik éve angol nyelvû táborok szervezésében részt vállaló önkéntes,
elmondhatom, hogy számomra azért is jó és hasznos ez a tábor, mert általa egyre hatéko-
nyabb lehetek a gyerekek és fiatalok között végzett munkámban, szolgálatomban. A közös-
ség számára azért tartom fontosnak az Erdélyi IKE angol táborait, mert a gyerekek/fiatalok,
amellett, hogy a tábor ideje alatt megszerzett, tovább gyarapított angol nyelvtudást felhasz-
nálhatják tanulmányaikban, a vendég önkéntesek szolgálata révén szélesedhet az egyházzal
kapcsolatos látókörük, kialakulhat, tovább fejlõdhet Istennel való kapcsolatuk. Reméljük,
hogy Isten Igéjének jelenléte és a belõle való táplálkozás, ami táboraink fontos alappillére,
aktívan járul hozzá a gyermekek, fiatalok lelki, személyiségbeli növekedéséhez.”

Tussay Szilárd
közelkép

111




