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Semmiféle jele nem volt annak, hogy bármiben is különböznék test-
véreimtől vagy a falu többi gyermekétől. A falumban ezt ma is így
látják, a családomon kívül a faluközösség nagy többsége nem tudja,
hogy verseket írok. Az ő szemükben az életem nem sikertörténet.
Hála Istennek, nem is az. Arról az emberről, aki elhagyja faluját, és
idegen országba vándorol — az én esetemben ez ugye „hazaköltö-
zést” jelent —, arról azt feltételezik, kicsit el is várják, hogy jobb
élete legyen, ami valahol azt jelenti, hogy jobban él, meggazdag-
szik. Ezáltal pedig sok mindentől függetlenné válik, nem lesz ki-
szolgáltatva a különféle kényszerítő körülményeknek, ahogyan egy
parasztember saját elzárt falujában. Az én életemben ezt nem látják.
Én nem gazdagodtam meg, csak öregebb lettem, egyébként olyan
és az maradtam, aki ott is voltam, amilyenné az a világ formált.

A szüleim földműveléssel és állattartással foglalkoztak. A moldvai
magyar kultúra a szóbeliség törvényszerűségei szerint működött,
az írásbeliség nem volt általános, sőt nem volt jellemző. Az írás-ol-
vasás a második világháború után terjedt el szélesebb körben, de
jelentősége ma sem írja felül a szóbeliséget. Családunkból nem
hiányzott teljesen az úgynevezett művészi hajlam, apai nagyanyám
a falu segédkántora, úgynevezett előénekes volt. Kiváló hanggal és
memóriával rendelkezett, nagy tudást hordozott az emlékezetében.
A falunkban a korabeli körülmények között értelmiségi embernek
számított, de írni-olvasni nem igazán tudott. Hallás útján sajátította
el a tudást, ami alkalmassá tette őt arra, hogy segédkántor lehes-
sen. Édesapám nagyon tehetséges furulyás, mind a mai napig gya-
korolja ezt a hivatását, a testvérei között pedig kiváló népdaléne-
kesek voltak. A népköltészet nálunk a családban és Moldvában is az
élet szerves része volt.

BODNÁR DÁNIEL

Egy moldvai kis tele-
pülésen, Magyar  fa   lu -
ban született, ka to li -
kus    ként, csángó ma -
gyar     ként. Hogyan em -
 lékszik vissza a gyer  -
mekkorára?

A családjában voltak
korábban olyanok, akik
írással foglalkoztak?
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Lehet, hogy ez él a köztudatban, de a valóságban nem egészen így
volt. A paraszti világban mindennek helye van, de semmi nem úgy
kötött, ahogy azt a könyvekben leírják. A parasztember életében a leg-
fontosabb dolog a megélhetést biztosító munka. Olyan nincs, hogy
hagyunk csapot, papot és mesét mondunk. Vannak ugyan alkalmak,
amelyeknek szerves része egy-egy népköltészeti alkotás előadása, de
általában véve teljesen spontán alakul, hogy mikor hangzik el egy
mese, mikor csendül fel egy népdal. A népi kultúra funkció-, és ami
ennél is lényegesebb: emberközpontú. A tudomány rendszerezi azt a
népi kultúrát, népköltészetet, ami roppant kifinomult és mély, ami-
ben egyszerre érvényesül a szilárdság és a spontaneitás.

A rendszerváltozás körül a legkülönfélébb rémhírek terjedtek
Romániában, természetesen a falunkban is, borzasztó félelemben és ki-
látástalanságban éltünk. Fölszámolták a téeszeket, fokozatosan bezártak
a gyárak, az emberek többsége földönfutó lett. A faluközösségnek nem
volt annyi földje, amiből a népes, átlagban tíz-tizenöt tagú családok el-
tarthatták volna magukat. Nagyon sokan — nem csak a csángók kö-
rében — az elvándorlás mellett döntöttek. Nagy kérdés volt az is, hogy
mi legyen a temérdek gyermekkel? 1989-ig Moldvában nem volt jel-
lemző, hogy a csángó gyerekek továbbtanultak volna. Ma már tudjuk,
hogy a katolikus falvakban működő tanárok rendeletben kaptak uta-
sítást arra, hogy a csángó gyermekek ne jussanak középiskolákba, fel-
sőfokú intézményekbe. 1990-ben tehát megszűnt egy rendszer és ki-
nyílt a világ. Munkalehetőség nem volt, sem a környéken, sem az
országban, a szülők közül nagyon kevesen tudták finanszírozni gyer-
mekeik oktatási költségeit. A moldvai magyar gyermekek számára ek-
kor teremtődött meg az a lehetőség, hogy Csíkszeredában, a József Attila
Általános Iskolában anyanyelvükön tanulhatnak. A program két
kulcs embere Györgydeák Lajos, egyházi oldalról, és Borbáth Erzsébet
igazgatóasszony. A szüleim azt mondták, ha földet eszünk, akkor sem
engednek el. Féltek, és meg voltak félemlítve. Egy zárt világban éltünk,
sok ember úgy élte le az életét, hogy aszfaltot sem látott. Természetesnek
veszem, hogy a szüleim féltettek, és nem akartak elengedni. Tizenkét
éves sem voltam. Nekem azonban minden vágyam az volt, hogy
Csíkszeredában tanulhassak. Magyarfaluban is szerettem az iskolát,
szerettem tanulni, és ki akartam bújni a paraszti világból.

A parasztgyermek három-négyéves korától fogva „be van fogva a já-
romba”, saját feladatai vannak. Akkor is éreztem és ma is tudom, hogy
a paraszti élet csodálatos, csodákkal teli, de kegyetlenül nehéz is. Haj-
nali háromkor-négykor felébresztett édesanyám, hogy menjek kuko-
ricaszárat vágni, vagy etessem meg a teheneket, hogy azután mehes-
sen velük szántani, nyolckor már az iskolában voltam, a délelőtti
nagyszünetben hazaszaladtam megetetni és megitatni az állatokat, gon-
dozni a kisöcséimet, estére előkészítettem a vacsorát, megágyaztam hét
embernek, és végül leültem az ágy szélére, magam elé húztam egy sám-

A népköltészettel kap-
 csolatban korábban az
volt az általános nézet,
hogy falun teljesen ter-
mészetes, hogy estén-
ként történeteket me-
sélnek a gyerekeknek.

Tizenkét évesen elke-
rült Magyarfaluról, a
csíkszeredai József
Attila Általános Isko-
la tanulója lett. Ennek
ma már szinte legen-
dája van. Hogyan tör-
tént ez a „szökés”?

Milyen egy gyermek
élete a paraszti világ-
ban?
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lit és megírtam, illetve megtanultam másnapra a leckét. Így telt egy nap.
Ekkor tanultam meg azt, hogy az emberben felfoghatatlanul sok erő
van, és a munkát szerető ember nagyon sok dologra képes.

Egész nyáron sírtam, fenyegetőztem, hogy nagy baj lesz, ha nem
engednek el. Nem tudom, miért változtatták meg a döntésüket. In-
dulásom napján édesapám elment otthonról, állítólag gombászni.
Édesanyám pedig a bátyám katonaládájába tette a ruháimat, egy
zsebkendőbe kis pénzt kötözött, felébresztett és azt mondta, sies-
sek! De tudjam meg, nincs visszaút! Akármi lesz is velem, Istent
soha ne felejtsem el! Siessek, talán még elérem a buszt! Ennyit mon-
dott. Rohantam a buszhoz, felpattantam, és elindultunk…

Előttem nincs ilyesféle perspektíva. Nem úgy élem meg az életemet,
hogy egy lehetőségekben szegény világból egy lehetőségekben gaz-
dag világba jutottam, ahol a csúcsra szeretnék törni. Nem. Az életben
azt szeretném, ha úgy élnék, úgy élhetnék, hogy nem ártok ember-
társaimnak. A költészetben pedig azt szeretném „elérni”, hogy csak
azt a valamit írjam le, és úgy írjam le, ahogyan az bennem megjele-
nik, megmutatja magát. Ez az egyetlen dolog, tehát az eredetiség köz-
vetítése az egyetlen dolog, amire figyelek. Történhet bármi, ezt az
utat fogom járni. Egy pillanatig sem tagadom, hogy nagy örömöt je-
lent, ha az olvasó azt mondja, megérintették a verseim, hiszen az
igazi öröm az, ha az ember megoszt valamit másokkal. Ez azonban
már nem az én érdemem. Egy „célba ért”, sikerült vers esetén én nem
boldogságot és elégedettséget érzek, hanem fejet hajtok Isten előtt.
A nem sikerült versért éppúgy hálát tudok adni, hiszen azok a pilla-
natok, órák, amelyeket a versírással töltök, egy másik világban eltöl-
tött órák. Nem minden versírás végződik verssel, és ez éppúgy a
csoda része. Igen. Az ember írnok. A költő az Isten.

Ez nagyon érdekes, mert számomra egyértelmű, hogy az ember egész
életét áthatja az isteni gondviselés. Ha van ember a világon, aki tagadja
a gondviselést, vessen egy pillantást az életemre, és meggyőződhet en-
nek igazságáról. Az ön által említett félelmet a moldvai vallásosság-
ból hoztam. A moldvai csángók hite mély, számukra Isten létezése nem
kérdés. Ez az istenhit azonban — tapasztalataim szerint — valójában
istenfélelmet jelent. Az emberek gyanakodva és értetlenül fogadják az
istenfélelem szót, pedig ez pozitív tartalmú. Létezik isteni gondvise-
lés, de az ember feladatát Isten nem végzi el. Nem dőlhetünk hátra, soha
nem lehetünk biztosak abban, hogy a Jóisten nap mint nap megvere-
geti a vállunkat. Ismerem a keresztény elvtant és világképet, és
igyekszem is aszerint élni. De soha nem vagyok elégedett azzal, aho-
gyan ezt az igyekezetet „teljesítem”. Játékból sem tudom elképzelni,
hogy a Jóisten bármikor is elégedett lenne velem. Nem tudom, hogy
ez miért van így, de a verseimben megmutatkozó, ön által említett fé-
lelem egy olyan ember félelme, aki nagyon meg akar felelni Istennek,

Végül a szülei kimond -
ták az igent…

Mélyről indult, mint
oly sokan a magyar
költészetben. Él-e ön-
ben az Ady Endre-i
dacos akarás, eljutni
az értől az óceánig?
Átmenet előtt című
versében írja: „Adyék
magasra tették a ke-
nyeret / én ostyából él-
tem eleget / már őszü-
lök / a kezdet poklában
feledtek / közül első-
ként üdvözülök.”

Az ön költői, írói
munkásságában telje-
sen nyilvánvaló a
transzcendencia élő
valósága, de ez mint-
ha inkább félelemmel
töltené el, s nem meg-
nyugvással. Őrizet-
len című versében
például azt írja:
„…zse bünkben feszü-
let, / Kezemben fegy-
ver / Életem őrizet-
len”. Nem igazán hisz
a gondviselő Isten-
ben?
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s ezért szorong, sohasem nyugodt, akkor is, ha tudom, hogy Isten nem
az érdemeink szerint szeret, akkor is, ha tudom, hogy tetszik, nem tet-
szik, hisszük, nem hisszük, Isten minden körülmény között szereti az
embert. A létezés és a halál ténye is Isten szeretetének a jele. Bízom
az irgalmas Istenben, tudom, hogy Isten nem tökéletességet vár tőlünk,
hanem tiszta szeretetet. De félek, és amíg élek, félni fogok. Hit nélkül
egy pillanatig sem tudnék élni, de a hit számomra nem kényelem. Nem
egyszerű az az élet, amelyik az állandó mérlegelésre, a lelkiismeret ál-
landó vizsgálatára rendezkedik be. Különösen nehéz ez a mai világ-
ban, ahol a kereszténység mércéje egy mérce lett a többi mérce között
— mondják. Egymástól különböző, olykor egymással ellentétes elvekkel
rendelkező emberek között élünk. Édesanyám olyat ütött a kezemre,
hogy beleszikrázott a szemem, amikor a másik gyerekre vagy a test-
véremre mutogattam, mondván: ő volt az, ő követte el a rosszat, nem
én. Odahaza mindenki magában kereste és látta a hibát, nem mutogatott
a másikra. Hol vagyunk mi ettől a magatartástól? Mindig a másik a hi-
bás, sohasem én. Úgy érvényesülünk, hogy elnyomjuk egymást. Az
egyik ember farkasa a másik embernek. Ez az, amivel mi emberek di-
csekedhetünk. Mégis mitől lehetünk nyugodtak?

Nem tudok gondolkodni Isten „fejével”. De nem vagyok biztos abban,
hogy a Jóisten méri ki ránk a Jób-sorsot. Az ember sokszor megta-
pasztalja a gonosz működését a világban. De lehetséges, hogy nem min-
dig a gonosz rombol. Rengeteg boldogtalan ember él a földön, aki a
boldogságot ebben a világban keresi, és itt akarja megtalálni. A bol-
dogtalanság nagyon-nagyon sok kárt okoz a világban, ezt a minden-
napi életemben is tapasztalom nap mint nap. Ám tudnunk kell azt is,
hogy azokat a nehézségeket, amelyeket mások okoznak nekünk, a Jó-
isten a javunkra tudja fordítani, hiszen a világ történelméből jól látható:
a világ egyetlen ura Isten. Isten az ártó ember fölött is úr.

Igen. Az emberek többsége számára az Isten, a szeretet, a felebarát
stb. semmit nem mond, teljesen közömbösen viszonyulnak ezek-
hez a dolgokhoz, vagy megmosolyogják. Én egy „istenes” világban
nőttem fel, ahol Isten, a maga láthatatlanságában a legbiztosabb evi-
dencia volt. Amikor Magyarországra kerültem, nem tudtam ma-
gamhoz térni a döbbenettől, látván, hogy — mások számára — van
élet Istenen kívül. Nem könnyű egy megosztott világban élni, nem
könnyű megteremteni magunkban és magunk körül azt a harmó-
niát, amely élhetővé teszi egyszeri életünket. Annak ellenére, hogy
ezen a téren nekünk is van felelősségünk, azt gondolom, ez már
Isten kompetenciája. Lehet, hogy azok vannak a legtávolabb Isten-
től, akik a „legelső helyeket” foglalják el.

Egy tanult, racionális gondolkodású embernek furcsa és ellentmon-
dásokat hordozó világképnek tűnik. Egy paraszti kultúrában azon-
ban ez másképp nem is lehetséges. A moldvai magyarok esetében ez

Külön című versében
például azt írja, „ki-
mérik ránk a Jób-sor-
sot”. Lehetséges, hogy
Isten időről időre az
ördög kezébe ad min-
ket, mintegy próba-
képpen, hogy meny-
nyire erős a hitünk?

A gondok legfőbb ere-
dője, hogy távol va-
gyunk az Istentől.

A moldvai magyar
csángók mélyen hívő
katolikusok. Az ön
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rendkívül összetett jelenség. Alapvetően egy szinkretista világképről
van szó, amelynek két összetevője van, a keresztény és a keresz-
ténységen kívüli vagy a kereszténység által meghaladottá vált ha-
gyomány. Egyháztörténeti oka van annak, hogy ez a sajátos világkép
Moldvában ennyire meghatározó lett. 1884-ig Moldva missziós terület
volt, ami azt jelenti, hogy a térségben átlagosan tíz-húsz-harminc misz-
szionárius működött, és csak nagyon kevés településen volt állandó
jelleggel pap, akihez több település, filia tartozott. A misszionáriusok
többsége olasz, lengyel, dalmát és német volt, magyar papokról rit-
kán és elvétve értesültünk. A misszionáriusok átlagban tíz évig mű-
ködtek Moldvában, a bennszülöttek nyelvét nem tanulták meg, a szer-
tartásokat latinul tartották. A misszionáriusok többségének a munkáját
a helyi kántor segítette, aki a hívek számára megtanította a katekiz-
must és az egyházi énekeket, természetesen magyar nyelven. A kán-
tor nem rendelkezett teológiai képzettséggel, műveltséggel. A püs-
pökség megalakulásáig (1884) a moldvai csángók minimális szintű
vallási nevelésben, oktatásban részesültek. Teljesen esetleges volt, hogy
mi és milyen formában jutott el hozzájuk. Egyedül a Jóisten tudná már
csak elárulni, hogy ilyen körülmények között a 19. század végét meg-
előző évszázadokban hogyan maradhatott meg a katolikus egyház,
és hogyan őrizhették meg katolikus vallásukat a magyarok. A papok
latin nyelven gyóntattak, a híveknek igennel vagy nemmel kellett vá-
laszolniuk a pap kérdéseire, akinek a szavát nem értették. Elképesz-
tő, mai szemmel nézve érthetetlen rendszer működött, hosszú év-
századokon át. Amikor 1884-ben megalakult a jászvásári egyházmegye
és püspökség, a vezetőknek dönteniük kellett az egyházmegye hi-
vatalos nyelvének kérdésében is, s a korabeli politikai viszonyok kö-
zött nem volt kétséges, hogy az egyház nyelve az állam nyelve, azaz
román lesz. Csakhogy a moldvai katolikusok többsége ebben az idő-
szakban nem tudott románul, és ezt a helyzetet a II. világháború utá-
ni állami intézkedések változtatták meg. Megalakulása óta a helyi egy-
ház roppant erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy hívei körében
felszámolja a vallási műveletlenséget, de a nyelvi problémák miatt a
tanítás, a dogma nem, vagy nem az elvárásoknak megfelelően épült
be a közösség világképébe. Következett a szocializmus időszaka, ami-
kor „takaréklángon” működhetett ugyan az egyház, de e körülmények
között a modern katolicizmus kiépítésére, megvalósítására nem volt
esély. A kérdés, tudniillik a szinkretizmus másik magyarázata a paraszti
mentalitásban rejlik. A parasztember számára a hit nem tudás, hanem
megélés, élet, életforma. A parasztembernek teljesen mindegy, hogy a
Szentháromságot hogyan kell értelmezni. Hitelesnek tartja azt, aki ezt
a tanítás közvetíti feléje, a tanításhoz pedig hittel viszonyul. Ha a ta-
nítást közvetítő egyház vagy egyházi személy nem hiteles, ha a taní-
tás hamis, a parasztember felemeli két kezét, és azt mondja: ez az ő vét-
ke, majd elszámol Isten előtt. A bíráskodást meghagyják Istennek.
A jó vagy rossz szolgák nem veszik el a kedvüket az Istentől. Ellenke-
zőleg. A fent említett nyelvi és egyéb körülmények alapján tehát ne cso-

Szeretföld című kis-
regényéből, s az ön ál-
tal összeállított Johófiú
Jankó című magyar -
falusi csángó népme-
sékből viszont egyér-
telműen kiderül, hogy
ez a világ tele van va-
rázslattal, halott látók -
hoz, jövendőkhöz jár-
nak, rontást kérnek a
másikra, átkot monda-
nak, csupa olyan dolgot
tesznek, amit a katoli-
kus egyház tilt. Ho-
gyan élik meg ezt az el-
lentmondást?
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dálkozzunk azon, hogy a népi hiedelmek jelentős mértékben átitatják
a csángók hitét. Amit valaha babonának mondtak, arról nem egy íz-
ben bebizonyosodott, hogy személyes tapasztalaton alapuló ismeret
— amit degradáltunk ugyan, de csupáncsak azért, mert különbözik a
legitim, akadémiai tudástól —, ami az írástudatlan, a természettel együtt
élő emberek világ- és emberismeretét tükrözi. Tiszteletreméltó és sem-
mi mással nem pótolható ez a tudás, amit az egyházi és oktatási in-
tézmény hiánya, vagy azok nem hatékony működése hozott létre.

Igen, a kétezer éves intézmény, az egyház, kézzel nem fogható, ésszel
fel nem mérhető dologból, misztériumból született, amit csak hittel
fogadhatunk el, foghatunk fel. Valamikor a népi kultúrában a kísér-
tethit nagyon erős volt. Minden életszakasznak, napszaknak, térnek
megvolt a maga kísértője. A világot benépesítették a kísértők, akik
azonban nem olyan értelemben létező és tevékenykedő lények vol-
tak, ahogyan azt egy-egy kerettörténetben elbeszélik, mi pedig elol-
vassuk. A parasztember történetekben gondolkodik. Az elbeszélt tör-
ténetek olyan megmagyarázhatatlan, a saját tapasztalati világában
szokatlannak, természetfelettinek tűnő eseményekről szólnak, ame-
lyeket nem elvont fogalmakkal manipulált ismeretelméleti eszme-
futtatások keretében, hanem történetek, történések révén beszélnek
el. Az egyház az ördöggel kapcsolatos tanításaival elérte azt, hogy a
kísértetlények fokozatosan beolvadtak az ördög személyébe, így ma
az erkölcsöt sértő, a másik embernek szenvedést okozó cselekedetet,
a váratlan betegséget, a tragédiát stb. gyakran az ördög hatékony
működésével magyarázzák. E mögött azonban két dolog rejlik. Az
egyik a másik ember tisztelete, az tudniillik, hogy a másik embert
nem tartják végzetesen rossznak, tehát Isten teremténye nem követ-
het el akkora gonoszságot — a gonosz hatása nélkül. A másik dolog
pedig az, hogy akivel a baj megesett, maga is bűnös emberként tekint
önmagára, aki bűnös állapotban a gonosz hatása alatt van.

A kívülálló számára valóban nehezen érthető, hogy a felfoghatatlan is-
tenfélelem hogyan fér össze az ugyancsak felfoghatatlanul mély is-
tenhittel. Hogy függ össze a kettő? Sokat kell még kutatnom, hogy erre
a kérdésre érdemi választ tudjak adni. Eddigi vizsgálódásaim alapján
azt tudom mondani, hogy a moldvai magyarok „félnek” és hisznek a
nagyon szigorú, nemtetszését azonnal kifejező büntető Istentől, illet-
ve Istenben. Ennek a magatartásnak nagyon sok oka lehet. Az egyik
az, hogy a földműves ember teljesen ki van szolgáltatva a természet
erőinek, melyek bizonyos fokig kiismerhetőek és befolyásolhatók, bi-
zonyos értelemben viszont kiismerhetetlenek. A parasztember soha nem
nyugodt. Amikor tavasszal elveti a magot, izgul, hogy vajon kikel-e,
nyáron amiatt nyugtalankodik, hogy lesz-e napsütés és lesz-e elegendő
eső, ősszel, hogy vajon be tudja-e időben takarítani a termést, télen böj-
tösen él, hogy az élelem eltartson a következő szüretig. A parasztem-
ber rengeteget dolgozik, és azt is tudja, hogy Isten áldása nélkül ve-

Egyébként gyakori ta-
pasztalat, hogy az áldás,
vagy éppen ellenkező-
leg, az átok is gyakran
fejti ki pozitív, illetve
negatív hatását a min-
dennapokban. A Biblia
több helyen ír angya-
lokról, illetve démo-
nokról. Az egyház pe-
dig a létező legnagyobb
csodából, Jézus feltá-
madásából született.

Az, hogy verseiben sok-
szor megjelenik a féle-
lem, magyarázható az-
zal, hogy költőként is
be leéli magát a népe lel-
kivilágába, s nem csu-
pán a saját, hanem az ő
érzéseiket is kifejezi?
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rejtékes munkája nem hoz termést. Ezért érzi úgy, hogy kiszolgáltatott,
s Istenre mint teljhatalmú Úrra tekint, akinek a gondviselésén múlik
az ő maradása. A másik ok pedig az, hogy az egyház elsősorban ezt a
büntető, bosszúálló Istent közvetítette feléjük. Ezt a népet folyamato-
san dorgálták, fenyegették, azonnal kiátkoztak mindenkit, aki megszegte
az egyház parancsait, aki kicsit is eltért a hivatalos irányvonaltól. Át-
hághatatlan hierarchikus viszonyok uralkodtak és uralkodnak ma is
abban a világban. A moldvai magyar ember a papon, az egyházon ke-
resztül fordul Istenhez. Az egyháznak sok köze van ahhoz, hogy az Is-
tentől való rettegés ilyen erős Moldvában. Senki ne gondolja azt, hogy
a moldvai magyarok Isten „rabjai”. Nem. Pontosan tudják, hogy mi
a különbség Isten és az egyház között, tudják, hogy mikor és mit vé-
tettek, hogyan kell emberkénk élni a világban. A szigorú Istent pedig
legfőbb, sőt egyetlen jótevőjüknek tartják.

Ami bennem abból a világból megvan, az megvan, tudatában va-
gyok, de nem tudatosan élem meg. Megtettem egy másik utat is,
amit a közösségem nem tett meg, de vallás dolgában ma is közéjük
tartozom, és nem azok közé, akik számára a hit Isten szeretetében
való úszkálás. Ez tőlem idegen, de tudom, hogy ez is része a hi-
tünknek, a kereszténységnek. Az én hitemet Jézus élete és szenve-
dése határozza meg. Nem azt mondom, hogy keresztre akarom sze-
geztetni magam. Ezt Jézus megtette helyettünk, de a hit számomra
sokkal inkább a kereszt méltó hordozását jelenti, és nem egy ek-
sztatikus, boldog állapotot. A félelmekkel teli hit, a hit éberségéért
és az isteni kegyelemért állandóan sóvárgó élet számomra nem egy
nyomasztó teher, hanem az egyetlen lehetséges út, amin járnom
kell. Igaz, hogy a játék, a játékosság hiányzik az életemből, de az is-
tenkapcsolatban nincs is helye a játéknak. Isten létének a gondolata
szent rettegéssel tölti el az embert, még gondolatban sem tudom el-
játszani, hogy haver módjára elcsevegek Istennel. Igaz, verseimben
perlekedek Vele. De igazán nem tehetek arról, hogy az életben van-
nak kérdések, amelyekre csak Ő tud válaszolni.

De igen. Jézus Krisztus is fölöttem áll, de megtestesülésében em-
ber társammá is vált, s mindent elmondott arról, hogyan kell élni az
életünket úgy, hogy az mások gazdagítására és a saját javunkra
szolgáljon.

Az alapproblémát abban látom, hogy az ember — akinek nagysága
előtt én is fejet hajtok — mérhetetlen gőgjében leválni igyekszik Is-
tenről, saját — Istentől kapott — képességeiben és tudásában bízva
köszöni, nem kér a parancsolgató, számonkérő Istenből. Világunk-
ban ez ma uralkodó ideológia, az ember csak ebben a földi világban
képes gondolkozni, itt akar boldog lenni. Ha a személyes érdekei
úgy kívánják, mindenkin átlép, ha szükséges, erőszakot alkalmaz a
másik ember ellen. Ez kicsiben minden emberben benne van, mert

Ami viszont feltűnő a
csángók hiedelemvilá-
gában, hogy miköz-
ben a rossz minden-
kori létezését szomorú
realitásként fogadják
el, az irgalom, a sze-
retet Istene, vagyis Jé-
zus Krisztus sokkal
ritkábban jelenik meg.

Jézus Krisztusra sem
tud úgy tekinteni,
mint egy barátra?

Szeretföld című kis-
regényében mondja az
egyik szereplő, hogy a
„a háború ott zsarno-
koskodik mélyen a szí-
vekben, a tudatban”.
Lehet, hogy azért van
az a sok ellenségeske-
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mind ebben a világban élünk, mind hordozzuk az anyag romlandó
és múlandó tulajdonságait. A legtöbben nem ismerik fel, hogy a Jó-
isten mindenkibe beleoltott egy piciny részt Önmagából, ami az
ember életét egy természetfeletti perspektívával bővíti ki, ami az em-
bert a halhatatlanság elérésére kellene hogy serkentse. Az embert
azonban ez kevéssé izgatja, Isten helyére „fáj a foga”. Ezért oko-
zunk egymásnak szenvedést, ezért van háború, ezért félünk a ha-
láltól, ezért vagyunk boldogtalanok.

Petrás Incze János rendkívüli ember volt. Őt tartjuk az első csángó
magyar értelmiséginek, de voltaképpen ő volt az első népdalgyűjtő
is. Élete és a 19. századi moldvai magyarok élete egy, külön-külön
egyikről sem igen tudunk beszélni. Életáldozata is túlmutat önma-
gán. Halálában kicsit a moldvai magyarok, egészen pontosan a
moldvai magyar vallási élet is „meghalt”. Megszűnt a magyar ima,
a magyar szentének és a magyar érzés. Felépült a román nyelvű ka-
tolicizmus, megszületett a román katolikus ima, a román katolikus
ének, a sehová nem tartozás tudata. Ami természetesen nem ke-
vésbé szép, nem kevésbé jó, de... Az a méltóság, ami a moldvai ma-
gyarokat jellemezte a 19. században, Petrással együtt kimúlt a vi-
lágból. A moldvai uralkodók körében elterjedt mondás volt, hogy
„egy magyar tíz moldován”, vagy „egy katolikus tíz moldován”,
nagy szükség volt Moldvában a magyarokra. A tartomány büszkél-
kedett a magyarsággal, a magyarok büszkén vállalták identitásukat,
félelem nélkül és kitartóan követelték a magyar papot, a magyar is-
kolát. Petrás Incze János a Magyar Tudományos Akadémiával leve-
lezett, a pesti lapokban megjelent tudósításai (népdalok, mondák,
nyelvjárási szövegek, történeti adatok stb.) olyan források és bizo-
nyítékok, amelyek elengedhetetlenek a moldvai magyarság törté-
netének és identitásának ismeretéhez és megértéséhez.

Ha Istennek terve van ezzel a népcsoporttal, akkor nem kell fél-
nünk a jövőtől. A kedvezőtlen folyamatok nem visszafordíthatatla-
nok. Hála Istennek voltak és ma is vannak néprajzkutatók, gyűjtők,
akik sok mindent rögzítettek és rögzítenek a kimúlásra, átalaku-
lásra ítélt népi kultúrából, ami bármikor visszatanulható, „újra-
hasznosítható”. Talán eljön az idő, amikor a moldvai magyarok fel-
ismerik, hogy nem lesznek kevesebbek attól, ha vállalják a saját
kultúrájukat, és hogy éppen ezzel gazdagíthatják a többség vagy a
ma irányadó kultúrákat. Egy biztos, a moldvai csángók soha nem
fognak éhen halni, értenek a földműveléshez és az állattartáshoz,
fonni, szőni, kötni tudnak, és nem ragaszkodnak az élethez, nem
akarnak örökké élni, inkább továbbadják az életet utódaiknak. Ön-
maguk gazdái, s ez hatalmas dolog. És végül van Istenük. Az élet-
feltételek tehát adottak. A jelenlegi bizonytalan és kilátástalan körül-
mények között nehéz jóslatokba bocsátkozni. Úgy érzem, Istennél
van a labda.

dés a világban, mert
Jézus csak a szavaink-
ban él, és nem a szí-
vünkben?

Ön drámát készül
írni Petrás Incze Já -
nos minorita papról,
aki a 19. században
misszionáriusi mun-
kát végzett a moldvai
csángók körében, s
vértanúhalált halt,
1886-ben meggyilkol-
ták, a gyilkos — vagy
gyilkosok — kilétére
máig sem derült fény.
Mi az, ami megra-
gadta a minorita
misszionárius szemé-
lyiségében?

Mindezek tükrében
hogyan látja a mold-
vai csángó magyarok
jövőjét?
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