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én országom Moldova*

Én országom Moldova
Ott nem tudok szólni
Érzésemet ott soha
Nem lehet el menteni 

Szájom bé van dugva
Szemem el burkolva
Nem tudnak meg értni
Nyelvemen beszélni

Én országom Moldova
Ott nem tudok szólni
Érzésemet ott soha
Jól nem lehet érteni

Szájom bé van dugva
Szemem el burkolva
Gyerekeket csángólni
Nem lehet megtanitni

Senki testvérekből
Nem tud segiteni
Szereti patakból
Könyvet választani

Temetőkbe siraink
Nem tudnak nyugudni
Megétük a hótakat
El fogjuk lesz tagadni

Erdőink mezőink
Patakok vizeink
Rivánk hulljatok
Örökére dugjatok 

Ha nem tü Kárpátok
Keté szakagyatok
Münköt Moldovába
Veszni ne hagyatok

DUMA-István AnDRás

 

* In Duma-István András: Én országom Moldova. Csíkszereda, 2000, Hargita Kiadóhivatal.
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HALász PéteR

„e klézsei nagy hegy alatt, van egy forrás titok alatt…”
Klézse – az egyik legnagyobb moldvai magyar település

Bizonyára nem véletlen, hogy a moldvai magyar települések 
közül éppen Klézse történetéről rendelkezünk a leggaz-

dagabb anyaggal, hiszen itt élt és szolgált 1886-ig, több mint 
negyven esztendeig, Petrás Incze János, aki a XIX. században 
a legmélyebbre jutott a csángómagyarok népi kultúrájának 
föltárásában, s akinek személye és munkássága már akkor, de 
különösen azt követően valósággal vonzotta azokat a magyar 
papokat, utazókat, kutatókat, akik Moldvában megfordultak. 
Növelte a település ismertségét Kallós Zoltán1 és Pozsony 
Ferenc2 egy-egy kiváló klézsei adatközlőről készült kötete. 
Ezenkívül bizonyára szerepe volt a Klézse iránti érdeklődésben 
a település méretének is, mert a több mint négyezer lakosú, 
gyakorlatilag színmagyar népességű Klézse a közepesnél 
nagyobb moldvai magyar falvak közé tartozik.3

Klézse község Bákótól délre mintegy 15 km-re a Szeret 
folyó jobb partján található, a Szeretbe nyugat felől torkolló 
Klézse patak völgyében húzódik hét kilométer hosszúság-
ban. A falu eredete, a lakosság megtelepedésének időpontja 
az idők homályába vész. Bandinus XVII. századi leírásában 
nem szerepel, ami ugyan még nem jelenti azt, hogy akkor 
nem volt meg, hiszen más moldvai magyar települések is 
hiányoznak az összeírásból, amelyekről biztosan tudjuk, 
hogy már évszázadokkal ezelőtt lakott helyek voltak. Klézse 
első – jelenleg ismert – írásos említése az a Zöld Péter által 
gr. Batthyány Ignác erdélyi püspöknek küldött jelentés, mely 
1781-ben keletkezett. Ebben Zöld Péter 39, addig nem ismert 
moldvai magyar település nevét közli, köztük Klézsét, „mely 
ezek között a legjelentősebb. Neve Clésé, Klescha, Clesia, 
Cleja, Klézse, Klesia változatokban fordul elő, s az Uricariul 

(oklevélkiadvány) 25. kötetének (Jászvásár, 1876–1895) egyik 
dokumentuma szerint lakossága éppúgy ősfoglaló rezesekből 
tevődik össze, mint Forrófalváé és Nagypataké.”4 Arra vonat-
kozóan, hogy Klézse miért nem szerepelt már korábban is 
önálló településként a különböző forrásokban, talán választ 
ad egy 1792-ben készült, Moldvára vonatkozó térképleírás5, 
amelyben Klézse (Klescha) Forrófalvával együtt szerepel.  
A leírás szerint Klézsében 234 ház és 234 családfő, szolgálatra 
alkalmas férfi pedig nem volt – hihetőleg ez az adat is a falu 
kiváltságos („rezes”) voltát bizonyítja. A faluban akkor 14 
lovat és 495 ökröt írtak össze.

Klézse lakosainak „rezes” (részes) voltára utal Petrás 
Incze János is, egy Döbrentei Gábornak küldött válaszában. 
Ebben kifejti véleményét a rezes intézmény lényegéről: „birnak 
azonban mais némely helyeket, ’s azon birtokaiknál fogva, 
mint kissebb Nemesek oláhosan Rezeseknek hivatnak (…).” 
Klézsére vonatkozóan a következőket olvashatjuk ugyanitt: 
„Birják továbbá mais a’ meg vétel jogainál fogva Klése határát, 
mellyhez mint egy 3-4 száz család tart osztozójogot, kiknek 
tőkéktüli származásuk és osztozó levellük magyar nyelven 
vagyon irva; de hányadik évig megyen fel, nem tudhatom, 
ugy a’ meg vétel’ üdeje is előttem ismeretlen.”6

A XIX. századból már bőségesebb adatokkal rendelkezünk 
Klézséről, mindjárt a század első hónapjaiból, amikoris Gatti 
Vince, a misszió prefektusa 1800. január végétől március 6-ig 
meglátogatta a moldvai magyar településeket. Jelentésében 
Klézse (Clesia) 251 családdal és 1446 lélekkel – tehát csalá-
donként 5,8 fővel – szerepel.7 Hét esztendő múlva Hammer 
bécsi konzul jelentésében Clesia családjainak száma már 380, 
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lélekszáma pedig 1928, így a családok átlagos nagysága 5,1 
fő.8 A lakosság számának megállapítása akkoriban termé-
szetesen nem pontos számlálással történt, hanem különféle 
becslésekkel. Ezért nem kell csodálkoznunk azon, hogy Gegő 
Elek 1838-ban megjelent, A moldvai magyar telepekről című 
könyvében a bákói kerületben lévő Klézse lélekszámát 550 
főben állapította meg, hozzátéve, hogy a filiákkal együtt (Csík-
falu, Pokolpatak stb.) összes népszáma 3000 lehet. Egyébként ő 
az első, aki nemcsak száraz számadatokat, de érdemi leírást is 
közöl a faluról. Egy bizonyos Perkő sarkánál balra kanyarodva 
Pokolpatakon mentek keresztül, amiről azt írja, hogy „kisded 
oláh falu 70-80 magyar lakossal”, s megállapítja, hogy „itt 
kezdték látni a’ nőnem’ lábán lengyel sarkú sárga csizmát, ’s 
ugyanazon színű bazsmakiát (czipőt), a’ férfiakén pedig fekete 
száratlan topánkát. Indultunk, s’ mintegy három óranegyed 
mulva emberem a nagy-útból balra hajtata. Közelről egy 
középszerü falu mutatkozék, Klézse a’ neve. Nem csak a’ P. 
Sándor’ utasitásából ’s Ferenczem’ figyelmeztetéséből, hanem 
a’ lakosok czengő dialectusából is rögtön észrevevém, hogy 
chángó helységben vagyok. Különösen lepi meg ezeknek a 
beszéde az útast; először az egy-két diczérteszszék Jészus-ra 
azt véli, hogy tán selypek; de átmenvén a’ falun, ’s minden-
kit igy tapasztalván beszélni, más gondolatokra kell térnie. 
Fájdalom! e’ magyar chángó faluban P. Caeraulo Karmel a’ 
lelkiatya, kinek nevéhez ragadt a nyelve.” 9

A leírásból világosan kitűnik, hogy Klézse lakossága a XIX. 
század első felében még a „déli csángók”-ra jellemző sz-elő 
tájszólásban beszélt, ami az elmúlt másfél évszázad során, az 
erős székely hatás következtében gyakorlatilag eltűnt. Nem 
sokkal Gegő páter utazása után Jerney János járt Moldvában, 
s utazása során Klézsére is eljutott. Ő is hangsúlyozza a klézsei 
magyarok rezességét, az intézményről pedig a következőket 
írja: „Léteznek Moldvában számtalan helységek, mellyek 
földesurak (boer) alatt nem lévén, szabadon, önmaguk közt 
fölosztva bírják határukat. Az illy lakosok Rezes néven hi-
vatnak, melly nem egyéb a’ magyar részes szónál.” Klézséről 
pedig azt írja, hogy a „klézsei csángók jó magyarok és hozzá 
még rezesek is, a’ mi már bizonyítja szabad ősi telepedésüket”. 
Sziszegő tájszólásuk Jerneynek is feltűnt, és megállapítja, 
hogy a faluban még az „izraelita boltos” is „dicsértessékkel 
üdvözölte”. Jerney többször járt Klézsén, ahol megszemlélte 
„a’ templomot, melly fából ugyan, de igen csinosan épült 
’s orgonával bír, a’ számos gyümölcsöst, a’ magas hegyet, 
kálváriát, temetőt, szóval az egész klézsei határt…”10 Köny-
vének Bizonyítvány nevű, adattári részében a következőket 
olvashatjuk Klézséről, mely ekkor már parókiával ellátott 
hely. „Oláhul Klézse de dzsosz, azaz alsó, I. oszt. közbirtokos 
szabad (rezes) falu a’ bákói czin. Beszterczei alsó okolban, 
besztercei egyházmegyében, sz. Ferenc tiszteletére szentelt 
anyatemplommal és 7 fiókegyházzal. 1000 kath. lakosai tős-
gyökeres csángó magyarok, az oláh nyelvtől főleg a’ nőnem-
beliek szerencsésen megóvottak. Fekszik Bákótól délnek 2½ 
órányira, az országuttól szinte félre Klézse pataknál magában 
a’ völgyben, gyönyörü gyümölcsös kertekkel, mik házai kö-

rül ültetvék, az egész pedig szőlőhegyekkel körítve. Ennek a 
Klézse patakánál éjszakra fekvő része, melly Roznován Roszet 
család birtoka, Felsö-Klézsének hivatik, különben a’ klézsei 
pap- és szentegyházhoz tartozván: innen délre a’ szentegyház 
kis erdejének omlásos oldalától kihágva a’ hegyek’ tetejének 
hajlatos medrében fekszik Somoska a’ magyar klézsei birtok-
nak igen jeles ujabb telepje. (…) Nevét Klézsének egyedül 
a Clissa, Clusa, Clissura, zárt völgyet jelentő görög-római 
szóból lehet származtatni.”11

A település belterülete történelmileg három, korábban 
különálló közigazgatási egységből áll: Klézse, Alexandrina és 
Pokolpatak. Ezek a nagyobb belterületi egységek aztán további 
részekre tagolódnak. A Klézsének nevezett falurész három 
egységből áll: Klézse, Buda és Tyúkszer. Ezen belül Klézse (vagy 
Nagyklézse) részei: Alsóklézse, Felsőklézse, Külsőklézse, Küs-
klézse és Újklézse. Buda részei: Alsóbuda, Felsőbuda, Újbuda, 
Pokolpatak pedig Alsópokolpatakból és Felsőpokolpatakból 
áll. A falurészek lakossága szoros rokoni kapcsolatban van 
egymással, akik rendszeresen összeházasodtak, de egykor 
külön guzsalyaskodtak, a fiatalok elkülönülten játszottak, a 
legények saját falurészük kocsmáiban mulattak, alkalmasint 
verekedtek a többi falurész fiataljaival.

Pokolpatak nevét hallva nem kell föltétlenül az alvilágra 
gondolnunk! Petrás Incze Jánostól ismerjük azt a népdal-
részletet, hogy „Pokol szőrű paripádot / Nyergeld, ne tásd el a 
szádot…”, aki ehhez a következő megjegyzést fűzi: pokol – „e 
szó melléknevül használtatik mindenre, ami az élők között 
virgonc, hamiss, pajkos, csintalan, így itt pokol nevet viselnek 
ezek: pokol-ember, pokol-gyermek, pokol-asszony… stb.”12

Több helynév utal az erdők kiirtásával nyert szántó- vagy 
kaszálóhelyekre, mint a Bikkes, ami ma már szántóhely és 
szőlő, a Bagolyvész, aminek második tagja hagyományosan 
’erdőirtás’-t jelent, továbbá a Cserës porongya, a Cutkos, továb-
bá a Patyul ódala helyneveknek már csak a népi emlékezet 
őrzi valamikori erdő voltát. Jeles és még jelesebb személyek 
emlékét őrzi a Fodor kaszálója és a Szent László fája helynév. 
Az előbbi egy Háromárok feje nevű helyen történt esetre emlé-
kezik, ahol egy Fodor Márton nevű szegény ember, kalandos 
körülmények között, elrejtett kincset talált, és abból vette volna 
a kaszálóhelyet. A másik pedig egy olyan legendás történet, 
amiben a moldvai és a magyarországi magyarság sorsának 
szoros összekapcsolódásáról kapunk hírt.13 És végül itt van 
a Vetéskapu, ami a település valamikori körülkerítettségének 
emléke, ami megakadályozta, hogy a határ felszabadulása után 
a legelő jószág a faluba jőve a belső udvarokon kárt tehessen.

Lakossága tehát a XIX. század derekán magyar és kato-
likus. Jóllehet korábban élhettek itt reformátusok, legalábbis 
erre következtet Domokos Pál Péter, akinek Petrus Neumann 
többször is említette, hogy „a klézsei temetőben reformátu-
sok is fekszenek, mert a temető egyik részében a katolikus 
halottak rendes sírbehelyezésétől eltérő sírcsoport van.”14  
A reformátusoknak azonban aligha volt templomuk, mert 
a múlt században csak két templomról van Klézsén tudo-
másuk: az ortodoxot 1847-ben építette Iorga Anastasi. Ez a 
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templomépítő nyilván román földesúr volt, de hogy mi lett a 
templomával, azt nem tudjuk, mert ma már a legidősebbek 
sem emlékeznek rá, hogy Klézsén ortodox templom lett 
volna, s már a XIX. század végén is romos volt.15 A katolikus 
templomot 1811-ben építette a katolikus lakosság.

A XIX. században a moldvai magyar falvakban általában 
még magyarul miséztek. Erre vonatkozóan számos adatunk 
van, pl. Antonius de Stefano moldvai katolikus helynök által 
1851-ben kiadott „Schematizmus S. Missionis Romano-Catho- 
licae in Principatu Moldaviae”-ben, amely az 1851-es Julia-
nus-naptár mellékleteként jelent meg. Eszerint „22 plébániája 
közül 16-ban magyar nyelvet használnak, így Klézsén is.”16 
Ugyanő azt is elmondja – valószínűleg Neumann pátertől 
hallhatta –, hogy a XIX. század második felében „a klézsei 
népiskolában a hittant magyarul tanították abból a néhány 
oldalas kis füzetből, mely a latin és a magyar betűk tanítására 
is szolgált. Tartalma néhány magyar, valamint latin szó és 
mondat, azután a szokásos imák magyar és latin szövege. 
Ezeket a füzeteket Jászvásárott adták ki az ottani püspök 
jóváhagyásával, 1841-ben.”17 Igen részletesen foglalkozik 
Klézsével a múlt század legvégén megjelent Nagy Földrajzi 
Szótár. Eszerint Klézse falu határos Forrófalvával, Külsőreke-
csinnel, kelet felé pedig Diószénnel, amelytől a Szeret választja 
el. Nyugaton Pokolpataka, melyet a Klézse és a Pokolpatak 
nevű vizecskék áztatnak. A lakott házak száma 605. Hét 
kocsmája van, ezek közül az egyik a Bákó–Foksán országúton. 
A családfők száma 606, tehát gyakorlatilag minden család 
külön házban él. A lélekszám 2529 fő, vagyis családonként 
4,2 személy, ami nagyon kevésnek tűnik, feltehető, hogy a 
gyermekeket csak egy bizonyos koron felül vették számba. 
Nemzetiségi megoszlásuk: magyar 2379 fő (94,1%), román 
51 fő (2,0%), zsidó 91 fő (3,6%), örmény 8 fő (0,3%).

Foglalkozás szerint úgy oszlanak meg a családfők, hogy 
van 14 mesterember, 3 mérnök, 12 kereskedő, 2 szabadfoglal-
kozású, 12 szolga, a többi földműves. Ezek szerint a nagykorú 
lakosságnak több mint 95%-a mezőgazdaságból élt. Az íráshoz 
csak 27 fő értett, adót 544 személy fizetett.

A község területe a Nagy Földrajzi Szótár adatai szerint 
több mint 1000 ha, de ennek még a fele sem volt művelés alatt, 
összesen csak 476 ha. Két nagyobb birtokos élt a múlt század 

végén Klézsén, éspedig N. Drăgoianu, akinek 127 ha földje 
volt, évi jövedelme pedig 3150 lejre rúgott. Kisebb birtokos 
volt G. Mihail, akinek földjei a Somoska völgyében voltak. 
Ez a román forrás is megemlíti, hogy a faluban sok răzes élt. 
A falu összes erdeje kb. 140 ha, a szőlő 197 ha, ami 1890-ben 
2955 hektoliter fehér bort adott. A filoxéra előtt 246 ha szőlőt 
műveltek a klézseiek.

A határban követ és agyagot bányásztak, ami azonban 
vajmi keveset lendített a falubeliek megélhetésén. Némely 
család szalmakalap-készítéssel foglalkozott. Az állatok száma 
ez időben: 355 ló, 787 szarvasmarha, 617 disznó, 308 kecske, 
786 juh, 55 méhcsalád.

A XX. században erősen növekedett a falu lakossága, így 
egyre kevesebb föld jutott egy-egy családra. Klézsén ugyan 
nemigen volt nagybirtok, de a környező falvak birtokosai 
miatt nagy volt a földhiány. „Az volt a bajik a klézsejieknek, 
hogy erőst sűrűn vótak a bojérok, s kevés vót a főd” – mondta 
az 1945 után Egyházaskozárra települt Dávid Illésné, a Nép-
művészet Mestere. „Az első verekedés után attak vóna fődet, 
de a primár aszonta, hogy kapnak fődet, de poszt le Foksáni 
(Foksány felé). Az emberek nem akartak elmenni, inkább 
lemondtak a fődről. Utóbb kiderült, hogy Bákón innen es lett 
vóna főd, s igy az maradott a bojérnak. A bojér megfizette a 
primárt, s igy a klézsei magyarok elestek a fődtől.”

Az 1930-as – amúgy elég tisztességes – népszámlálás hihe-
tetlen módon 3 magyar nemzetiségű és 4 magyar anyanyelvű 
lakost mutat ki Klézsén. Érdemes bemutatni ezt a szégyenletes 
statisztikát, amelyet Domokos Pál Péter könyve idéz.18

Összes lakos magyar fajú nyelvű katolikus

Cleja 1839 1 1 1757

Alexandrina 542 2 3 492

Valea Rea (Pokolpatak) 319 - - 283

Összesen 2700 3 4 2532

A valóság ezzel szemben az, hogy Klézse lakossága mindig 
is magyar anyanyelvű és nemzetiségű volt, s az is maradt mind 
a mai napig, annak ellenére, hogy anyanyelvének megtartása 
és használata nemegyszer nehéz akadályokba ütközött. Jelzi ezt 
már Petrás Incze több mint száz esztendővel előbb kelt levele: 
„E nyomorult Klézse faluban épen nincs semmi alkalmas 
helyiség a’ kántori képezde nyithatására, magam pedig meg 
aggott koromban inkább nyugodalmat, mint hivatalt várnék. 
A’ lelkészek hol és hogy létéről épen semmit sem írhatok, nem 
lévén tanácsos sarlómat az Előljáró búzájába vágni, mi nem 
csekély kellemetlenséget vonna maga után, annyit mégis meg 
kell jegyeznem, hogy minden püspökparancs román nyelven 
közöltetik velünk.”19

Petrás Incze János után ebben a században már ma-
gyarul nem tudó katolikus papok szolgáltak Klézsén, a falu 
népe tehát ügyeit intéző értelmiségi személy nélkül maradt. 
„1929-ben Ion Mărtinaş, fiatal, magyarul nem tudó plébános 
szolgált Klézsén. Az egész plébánia magyar, szám szerint 5600 
lélek. Filiái: Somosca, Satul nou, Rechecin, Fundul-Reche-
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cin, Ciocani, Berindesti, Sascut, Capota. Vagyis: Szamoska, 
Ujfalu, Rekecsin, Külsőrekecsin, Csík, Berendest, Szászkút 
és Kápota.”20

A sok gyümölcsfát az 1929-ben ott járt Domokos Pál 
Péter is megemlíti: „…a legrövidebb ösvényen a gyönyörű 
fekvésű, sok gyümölcsfájú Klézsére mentem. Hiába kerestem 
az utolsó (itt járt) kutatók Veszely, Imets, Szarvas, Rubinyi 
által említett galambbúgos kaput az öreg parochiával. Nem 
találtam. Helyette új templomot, mellette új parochiát, benne 
fiatal papot kaptam. A pap Buteáról származó, magyar erede-
tű, fiatal, a csángókat annyira jellemző vörösesszőke hajú és 
szakállú ember… A temetőbe együtt mentünk ki és hosszasan 
beszélgettünk. Kérdeztem tőle: gondolkozott-e azon – mivel 
ötezerhatszáz magyar csángó lelki vezére –, hogy a magyar 
csángóság honnan ered? – Nem egyfajta nép – ugymond –, 
mert a beszédjük is falunként változik. A klézsei csángó 
másképpen beszél, mint a forrófalvi.”21

A klézsei csángók nemhogy magyar nemzetiségűek, de 
jelentős részük nem is beszél románul. Petru Groza elnöksé-
gének esztendeiben, amikor Romániában mintha megvaló-
sultak volna a „lenini nemzetiségi politika” elvei, Klézsén is 
létesült magyar iskola, mégpedig kettő. „A háborútól errefelé 
nem tudom hány esztendeig magyarul tanitottak. Az oljan 
magyar szöveccségi iskola vót” – emlékszik vissza Dávid 
Illésné. Az ötvenes évek közepén azonban megszüntették a 
magyar iskolát, mégpedig nem is akárhogyan. A megfélem-
lített emberekkel kérvényt írattak, amelyben maguk kérték 
az anyanyelvi oktatás megszüntetését. A pap két fegyveres 
milicista kíséretében látogatta végig a klézseieket, s úgy vette 
rá őket a kérvény aláírására.22 A falubeliek többsége tehát 
sem írni, sem olvasni nem tud az anyanyelvén. A szóbeliség 
szintjén léteznek tehát, ezért él közöttük olyan elevenen a 
hagyomány. Az egyik adatközlőm szerint: „Édesapám ka-
tonaságot es csinyát, méges nem tudott jól rományul, nem 
értette, mit mondanak oláhul. Én örökké kacaktam, met én 
es nem tuttam lenne, de iskolába ki nem járt, az igazán nem 
tud. Apám mektanult a katonaságba valami kicsire, de nem 

tuggya jól. Ez az élet. Ittegyen aszonygyák, hogy oláhok va-
gyunk s tilcsák. Azonygyák, mikor mennek a zuton mincsak 
oláhul beszéjjenek. De ki? Lássuk ki? Örökké kacaktam, met 
aszonta, rományok vagyunk. De mikor eljött Bákóból egy 
romány valaki, s bément a gyűlésbe, ott az annyit értett be-
lőle, mint a fal ódala” – emlékezett a tragikomikus helyzetre 
Lőrinc Györgyné Hodorog Luca.

A papok mindent megtettek, hogy a hatalom kívánsága 
szerint román szóra fogják a népet, de nem sok eredménnyel. 
Sőt! „Idefelé – mesélik a faluban – Hajdin Ferenc volt a pap, 
s erőst tiltotta a magyar szót. Ezétt az asszonyok a hatvanas 
években elhajtották, lement Bukarestbe s ott es hótt meg.” 
Kallós Zoltán is azt írja nagytudású adatközlőjéről, az Új 
guzsalyam mellett nótafájáról, Szályka Rózsáról, hogy „bár 
Moldvában, román környezetben élt, mégsem tudott romá-
nul. „Mü csak úgy csángósan darabolunk”, mondotta. Ez a 
nyelvi elszigeteltség azzal magyarázható, hogy élete során 
igen szűk körben mozgott. Klézsén kívül csak Bákóban, meg 
néhány szomszédos csángó faluban járt, búcsú alkalmával.  
Ez a helyhez kötöttség különben ma is jellemző még az idősebb 
nemzedékre, s főleg a moldvai csángó asszonyokra.”23 A XX. 
század végi Klézséről ugyancsak Kallós tudósít. „A lakosság 
túlnyomó részben földműves, de ugyanakkor a környék falvai 
közül itt termelik a legtöbb szőlőt is. A klézseiek nagy része a 
múltban szegényparaszt vagy nincstelen volt; a falu – a kettős: 
bojári és egyházi elnyomás miatt – mind gazdasági, mind 
művelődési szempontból eléggé elmaradott az erdélyi falvak 
lakosságához viszonyítva. A szocializmus éveiben persze 
Klézse lakosságának élete is sokat változott. A klézseiek jó 
gazdálkodók és ez a termelőszövetkezetük eredményeiben 
is megmutatkozott. A férfiak egy része a bákói gyárakban, 
a vasútnál, vagy a különböző munkatelepeken dolgozott; 
ide naponta bejártak. De messzibbre is elmentek munkát 
keresni. Ezalatt az asszonyok otthon, a közös gazdaságban 
foglalatoskodtak.”24 A férfiaknak ez a nagyfokú ingázása 
általában is jellemző a moldvai csángó falvakra. Mint Beke 
György25 írja: „Klézsén mindinkább az asszonyokra marad a 
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földművelés…” Klézse község lélekszáma egyébként jelenleg 
mintegy 6000 lélek. A különböző falurészek között úgy osz-
lik meg, hogy Kispatakon (az egykori Pokolpatak) 131 ház 
van, Somoskán 324, a tulajdonképpeni Klézsén pedig 890.  
A szaporaság most is nagy, 1970-ban 150 születést jegyeztek, 
s a helybeli iskolába 1250 gyermek járt.26

1990 után Klézsén is megkezdődött a szervezkedés a 
lakosság érdekeinek érvényesítése érdekében. Duma-István 
András vezetésével megalakult a Szeret-Klézse Alapítvány, 
amit 1999 augusztusában jegyzett be a bíróság, amely felépí-
tette a Magyar Házat, ahol kezdetben tanórán kívül, fakultatív, 
magyarul és magyarra oktatták a gyermekeket, de lassan 
beépült ez az új rendszer az állami oktatásba is. 2001-ben 
beindult az iskolában történő magyartanítás is: szabadon 
választhatóan, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége szervezésében. Mindezt rossz szemmel nézte a román 
nacionalista érdekeket szolgáló pap és a település hasonlóan 
megtévelyedett vezetősége. Az 1990-es évek elején, amikor a 
Moldvai Csángómagyarok Bákói szervezete Klézsén tartotta 
volna közgyűlését, néhány, a pap által feltüzelt falubeli minden 
tisztességről megfeledkezve, tettleg bántalmazta a vendége-
ket, s elégették az általuk hozott magyar könyveket. Ma már 
azonban inkább csak magukban csikorgatják a fogukat azok, 
akiknek nem tetszik a csángók öntudatra ébredése. A hivatalos 
népszámlálás szerint 1996-ben 4331, 2009-ben 4477 fő volt 
Klézse lakossága. Tánczos Vilmos szerint ez utóbbiak 72%-a 
beszél és 88%-a ért is magyarul.27

Klézse ma az egyik legnagyobb magyar falu Moldvában. 
Beszédük már nem palatalizáló, ezt valószínűleg még a múlt 
század derekán elhagyták. A jelenséget több nyelvész és nép-
rajzos is szóvá tette. Munkácsi Bernát28 már több mint száz 
esztendeje megállapította, hogy a klézsei csángók elszékelye-
sedtek. „Bátorkodom e tekintetben páter János Petrás szava-
ira hivatkozni, ki egy alkalommal megjegyezte, hogy négy 
évtizede, midőn Klézsébe visszakerült, a falu lakossága csak 
olyan csángósan beszélt, mint a többi más falué s csak mivel 
később minden módon a rendes magyar tanácsra ösztönözte 
őket, kezdték elhagyni azt a csúnya selypítést.” Domokos29 is 
úgy véli, hogy a „klézsei és szamoskai asszonyok valószínűleg 
Petrás Incze János tanításának hatására nem beszélnek sz-el.” 
Valószínű azonban, hogy ez a nyelvjárásváltás nem egyedül 
Petrás hatására következett be, része volt ebben a környező 
székely falvak lakosságának is. Amiként Lükő Gábor írja: 
„Klézsén újabb székely hatásra megszűnt a sziszegés.”30

Nagyon érdekes, hogy bár a palatalizáló tájszólást a székely 
hatásra elhagyták a klézseiek, az ly hangsúlyozott ejtését a 
mai napig megőrizték, márpedig a székelyek „következetesen 
j-t ejtenek. Az ly hangot csak a moldvai magyarok között 
találjuk – írja Lükő –, aki Bogdánfalván is feljegyzett néhány 
ilyen alakot. Megállapítja továbbá, hogy „ezen a vidéken újabb 
székely hatásra a j kezdi elfoglalni a régi ly hangok helyét”.31

Bár beszédük – mint láttuk – erős székely hatásra vall, a 
klézseiek nem tartják magukat székelyeknek, megkülönbözte-
tik magukat a szomszédos székely falvak (Csíkfalu, Berendest 

és valószínűleg Külsőrekecsin) lakóitól. Sőt, a településen belül 
is számon tartják, hogy ki származik „székely” és ki „magyar” 
családból. Jól mutatja ezt egy Petrás Incze János által még az 
1840-es években gyűjtött népdal.

„Eme széjékely legénynek
Sziszd ki szemoit szegéjenynek.

E klézsei szegéjenynek
Szisz pogácsát szegéjenynek.”
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HALász PéteR

De bună seamă, nu e întâmplător, că – din toate locali-
tăţile maghiare moldoveneşti – din punct de vedere 

istoric Cleja este studiată cel mai detailat. Avem în vedere 
faptul că aici a trăit şi a slujit până în 1886 – timp de peste 
40 de ani – Petrás Incze János, cel care, în secolul al XIX-
lea, a aprofundat cel mai mult cercetarea, scoțând la iveală 
cultura populară ceangăiască. Personalitatea şi străduinţa 
lui Petras Incze János i-a atras ca un magnet pe acei preoţi, 
călători, cercetători maghiari – unii fiind contemporanii 
lui, alții proveniți mai cu seamă din perioada de după 
1886 –, care s-au perindat pe plaiurile moldovene. La 
cunoaşterea temeinică a localităţii au contribuit şi Kallós 
Zoltán1, Pozsony Ferenc2, prin volumele lor bazate pe „surse 
de date” locale excelente. La stârnirea interesului pentru 
Cleja, în afară de faptele semnalate, bunăoară, trebuie să 
fi contribuit şi întinderea localităţii. Ea, dispunând de o 
populaţie de peste patru mii de suflete maghiare, de reli-
gie catolică, numărându-se printre localităţile maghiare 
moldoveneşti de mărime mijlocie. În orice caz, în ceea ce 
priveşte Cleja, avem de-a face cu o comună dispunând de 
o populaţie de trei ori mai numeroasă şi un hotar de trei 
ori mai vast, decât al aşezărilor, ale căror date toponimice 
au fost cercetate şi publicate până în prezent.3 Vastitatea 
hotarului clejan trebuie privită – în orice caz – în relaţiile 
moldoveneşti, hotarul în cauză măsurând cu puţin mai 
mult de 1000 ha, astfel, o familie posedă în medie mai 
puţin de 2 ha.

Cu toate cele relatate mai înainte, datele, sursele re-
feritoare la istoria satului sunt deosebit de sărăcăcioase, 
cu multe lacune, cercetătorul zonei lingvistice maghiare, 
dispunând de puține date, că abia s-ar fi încumetat să 
prezinte trecutul localităţii respective. Fiind însă vorba 
de un sat maghiar moldovenesc, unde, în prezent, nu 
putem obţine nicio sursă istorică scrisă în plus, trebuie 
să ne mulţumim şi cu atâta.

Comuna Cleja este situată spre sud de Bacău, la o 
distanţă de aproximativ 15 km de oraş, pe malul drept al 
râului Siret, în valea afluenţei dinspre vest a acestuia cu 
pârâului Cleja, în lungime de 7 km. Înfiinţarea satului, data 
stabilirii aici a populaţiei se pierde – cum se spune – în 
negura vremii. Nu apare în raportul episcopului Bandinus, 
întocmit în secolul al XVII-lea. Dar acest fapt nu înseamnă 
şi inexistenţa ei în perioada istorică respectivă, episcopul 

marţianopolitan omite din raportul lui şi alte localităţi 
moldoveneşti maghiare, a căror existenţă a fost datată 
cu secole mai înainte. Prima atestare în scris cunoscută 
până în prezent apare în scrisoarea din 1781 a preotului 
Zöld Péter, adresată episcopului transilvănean Batthyány 
Ignác, în care preotul catolic enumeră Cleja printre alte 
39 de localităţi moldoveneşti maghiare, necunoscute până 
la redactarea scrisorii în cauză. Cleja „printre acestea este 
cea mai de seamă. Numele ei apare în variantele: Clésé, 
Klescha, Clesia, Cleja, Klézse, Klesia, iar, într-un document 
din volumul nr. 25 al culegerii de surse istorice, Uricariul 
(Iaşi, 1876–1895) locuitorii săi sunt menţionaţi ca fiind 
de origine de răzeşi autohtoni, aidoma locuitorilor satelor 
Fărăoani şi Valea Mare.”4 La întrebarea: de ce nu apare Cleja 
ca localitate de sine stătătoare în documentele anterioare 
scrisorii preotului din Siculeni, poate ne dă lămurire o 
descriere oarecare a hărții Moldovei, provenită din 1792, 
în care Cleja (Klescha) figurează comasată cu Fărăoani.5 
Potrivit acestei descrieri, Cleja figurează cu 234 de case 
de locuit şi tot atâţia capi de familie, însă dintre aceştia nu 
poate fi înrolată în armată nicio persoană. Pesemne ca o 
consecinţă a stării privilegiate de „răzeş” a locuitorilor. În 
sat sunt luaţi în evidenţă 14 cai şi 495 bovine.

La originea de „răzeşi” a locuitorilor se referă şi Pe-
trás Incze János într-un răspuns dat la chestionarul lui 
Döbrentei Gábor. Autorul acestui răspuns îşi exprimă 
părerea despre esenţa instituţiei de „răzeşie”. „Posedă de 
asemenea şi în zilele de azi unele locuri şi datorită acestor 
posesii, având starea de Nobili mai mărunţi, în limba va-
lahă sunt numiţi »răzeşi«(...)”. În acest răspuns referitor la 
locuitorii Clejei putem citi următoarele: „Posedă şi azi, pe 
baza dreptului obţinut prin răscumpărare, hotarul Clejei, 
în privinţa căruia circa trei-patru sute de familii dispun 
de drept de divizare la această posesiune, scrisoarea lor 
privind acest drept de divizare (...) este formulată în limba 
maghiară, însă nu am putut afla anul obârşiei scrisorii şi îmi 
este necunoscută chiar şi data încheierii acestei tranzacţii.”6

Începând din secolul al XIX-lea dispunem de date mai 
bogate privind istoria Clejei. Chiar din primele luni ale 
secolului, pe când Gatti Vince, prefectul misiunii vizitează 
localităţile maghiare moldoveneşti începând de la sfârşitul 
lunii ianuarie până în 6 martie 1800. În raportul întocmit 
de el Cleja (Clesia) figurează cu 251 familii şi 1446 de 

„La Cleja, sub dealul mare, un izvor tainic răsare”
Cleja, una dintre cele mai mari localităţi maghiare moldovene
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suflete (deci, în medie 5,8 persoane pe familie).7 Peste 
şapte ani în raportul lui Hammer, consulul din Viena, 
„Clesia” dispune deja de 380 de familii, iar numărul total 
al populaţiei este 1928 de suflete (nr. mediu al membrilor 
familiilor: 5,1 persoane).8 Stabilirea numărului populaţiei 
pe atunci s-a efectuat nu prin recensământ, ci prin diferite 
estimări. Nu e de mirare că Gegő Elek în cartea sa apărută 
în 1838 (Despre coloniile maghiare din Moldova) stabi-
leşte numărul locuitorilor Clejei, sat din circumscripţia 
Bacăului, la 550 de capete, menţionând că împreună cu 
filialele aparţinătoare (Ciucani, Valea Rea, etc.) numărul 
total al populaţiei ar putea fi 3000 de suflete. El este, de 
fapt, primul cercetător care prezintă nu numai date seci 
despre sat, dar dă şi aprecieri principiale. Aflăm de la el că, 
dacă o cotim spre stânga la un loc numit Colţul lui Perkő, 
ajungem în Valea Rea. Traversând această localitate, auto-
rul o caracterizează ca fiind „un sătuc valah cu 70-80 de 
locuitori maghiari.” Constată că „aici au zărit pentru prima 
dată pe picioarele genului feminin cizme galbene cu toc 
polonez şi ghete având aceeaşi culoare, iar bărbaţii purtau 
ghete negre fără carâmb. Am pornit mai departe şi peste 
trei sferturi de oră căruţaşul meu a cotit spre stânga din 
drumul cel mare. În faţa noastră s-a ivit, nu departe, un sat 
de mărime mijlocie. Era Cleja. Nu numai din atenţionarea 
lui P. Sándor şi din vorbele lui Ferenc, căruţaşul meu, dar 
şi din graiul »răsunător« al localnicilor am aflat imediat 
că am ajuns într-un sat ceangăiesc. Vorba locuitorilor are 
un efect deosebit asupra călătorului. După primele salutări 
(»Dicértesszék Jészus!« ‚Să fie lăudat Iisus Christos!’) are 
impresia că aude vorbind nişte »sâsâiţi«, dar – trecând 
prin sat – şi după ce a auzit că toată lumea vorbeşte la fel, 
trebuie să-şi modifice părerea de mai înainte. Jale! În acest 
sat populat de ceangăi maghiari paterul duhovnic este un 
anume P. Caeraulo Karmel, cel a cărui limbă i s-a lipit de 
numele lui.”9 Din descriere reiese clar că locuitorii Clejei 
în prima parte a secolului al XIX-lea au vorbit dialectul 
„sâsâit” al ceangăilor de sud, dialect care – timp de un secol 
şi jumătate – sub influenţa pregnantă a dialectului secuiesc, 
practic a dispărut. Nu cu mult timp după călătoria paterului 
Gegő, următorul vizitator în Moldova este Jerney János, cel 
care a ajuns şi la Cleja. Subliniază şi el „răzeşia” locuitorilor 
maghiari clejani. Despre instituţia de „răzeşie” el relatează 
în felul următor: „În Moldova există multe localităţi, unde 
locuitorii – nefiind sub stăpânire boierească – posedă li-
ber, în comun pământurile împărţite între ei. Aceştia sunt 
răzeşii, numele lor derivând din cuvântul maghiar részes 
(părtaş)”. Despre Cleja şi clejani specifică următoarele: 
„ceangăii clejani sunt buni maghiari şi totodată sunt şi 
răzeşi, ceea ce denotă o aşezare liberă, strămoşească pe 
pământurile lor.” Şi Jerney a observat dialectul „sâsâit” 
al clejanilor şi a notat că chiar şi negustorul izraelit l-a 
salutat cu „Dicértesszék!”. Jerney a umblat de mai multe 
ori în satul Cleja, unde a avut ocazia să facă observaţii 
amănunţite în privinţa „bisericii care a fost construită din 

lemn, dar cu mult gust şi are şi orgă.” El vorbeşte despre 
„nenumăratele livezi, muntele înalt din preajma satului, 
calea crucii, cimitirul, într-un cuvânt: despre întreg hotarul 
clejan.”9 În partea de note a cărţii sale (intitulată Adeverinţă) 
putem citi următoarele despre Cleja (care, pe atunci, are 
deja parohie de sine stătătoare): „Purtând denumirea de 
Cleja de Jos în limba valahă, este un sat de întâia clasă de 
ţărani liberi (răzeşesc), în circumscripţia Bacăului, oco-
lul Bistriţei de Jos, dieceza Bistriţei. Are biserică mamă 
hirotonisită în onoarea Sfântului Francisc de Assisi, cu 7 
filiale. Cei 1000 de credincioşi ai săi sunt maghiari ceangăi 
neaoşi, de influenţa graiului românesc sunt ocrotite mai 
ales locuitoarele aparţinătoare genului feminin. Se situ-
ează spre sud de Bacău la o distanţă de 2,5 ore de mers, 
departe de şosea, în valea pârâului cu acelaşi nume (Cle-
ja), cu livezi minunate sădite în jurul caselor, satul întreg 
fiind împrejmuit de dealuri plantate cu viţă de vie. Partea 
satului aflată spre nord de pârâul Cleja (moşia boierului 
Roznovan Rosetti) se cheamă Cleja de Sus, de altfel, şi 
această parte a satului aparţine parohiei Cleja. Mergând 
de aici spre sud, după ce am urcat malul surpat al micii 
păduri parohiale, ajungem la Şomuşca, aflată într-o vale 
împrejmuită de crestele ondulate ale munţilor, o colonie 
mai nouă, deosebit de importantă a proprietăţii maghiare 
din Cleja (…). Numele Clejei derivă din expresiile greco-
latine Clissa, Clusa, Clissura, însemnând ~vale închisă.”10

Intravilanul localităţii se compune din trei părţi care, 
cândva, au format trei unităţi administrativ-teritoriale 
separate: Cleja, Alexandrina şi Valea Rea. Cele trei părţi 
mari, luate separat, s-au divizat mai apoi în unităţi mai 
mărunte. Părţile Clejei sunt: Cleja (propriu-zisă), Buda şi 
Tyúkszer. La rândul său Cleja (propriu-zisă sau Cleja Mare) 
se împarte în: Cleja de Jos, Cleja de Sus, Cleja Exterioară, 
Cleja Mică şi Cleja Nouă. Părţile Budei: Buda de Jos, Buda 
de Sus şi Buda Nouă. Valea Rea se compune din părţile 
următoare: Valea Rea de Jos şi Valea Rea de Sus. Oamenii 
aparţinând populaţiei unei părţi anume de sat, de obicei, 
sunt înrudiţi, datorită faptului că se căsătoreau între ei. 
În trecut au organizat separat, între ei, şezătorile, copiii 
se jucau, tinerii chefuiau împreună, cei din urmă – bine-
înţeles – în cârciumile aflate în partea lor de sat, din când 
în când săreau şi la bătaie cu flăcăii veniţi din altă parte. 
În privinţa Văii Rele (în limba maghiară: Pokolpataka, 
tradus cuvânt cu cuvânt: ~Pârâul Iadului’) nu trebuie să 
ne gândim neaparat la „iad”. Potrivit explicaţiei lui Petrás 
Incze János (…) cuvântul „iad” în dialectul ceangăilor 
de aici are şi un înţeles de epitet, însemnând ceva vioi, 
zglobiu, neastâmpărat, zburdalnic, nebunatic, etc. Astfel 
se vorbeşte despre: omul-iad, copilul-iad, femeie-iad, etc.11

Mai multe toponime se referă la unele locuri arabile sau 
fâneţe obţinute prin defrişarea pădurilor de altădată, ca de 
exemplu: Bikkes (~Făget~), azi: pământ arabil şi plantaţie 
de viţă de vie, Bagolyvész (~Tăietura sau Defrişarea Buf-
niţei~ – „vész” însemnând: ~pădure defrişată~), Cserés-
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porongya (Şesul Gorunului), Cutkos ~ forma dialectologică 
a cuvântului Csutakos (~Loc cu cioturi de copac~), etc. 
(…) Toponimele mai păstrează şi în prezent amintirea 
pădurilor de altădată.

În unele sunt cuprinse numele unor persoane reale 
de altădată, cunoscute sau necunoscute pentru vorbitorii 
de azi, ca de exemplu: Fodor kaszálója (~Fâneaţa lui Fo-
dor~) şi Szent László fája (~Copacul Sfântului Ladislau~) 
şi altele. Primul toponim denumeşte o pajişte cumpărată 
de numitul om sărman dintr-o comoară ascunsă, aflată 
de el în mod aventuros la locul numit Háromárok feje 
(~Capul celor trei râpi~), în cel de-al doilea s-a păstrat o 
întâmplare legendară care relatează împletirea destinelor 
maghiarilor din Ungaria cu ale celor din Moldova.12 În 
cele din urmă amintim toponimul Vetéskapu (~Poarta 
semănatului~), care se referă la îngrădirea de odinioară 
a vetrei satului, având funcţia ca – după eliberarea pentru 
păşunat a hotarului satului – animalele să nu aibă posibi-
litatea să se furişeze înapoi în sat, făcând astfel pagubă în 
grădinile oamenilor.

Locuitorii Clejei, deci, la mijlocul secolului al XIX-lea 
sunt maghiari catolici, deşi mai înainte ar fi trăit aici şi 
reformaţi, cum, de altfel, presupune şi Domokos Pál Péter, 
cel care a luat în seamă spusele paterului Petrus Neumann. 
Paterul respectiv a amintit de mai multe ori faptul con-
statat de dânsul că „în cimitirul din Cleja trebuie să fi fost 
îngropaţi şi decedaţi reformaţi, din cauza că, într-o parte a 
cimitirului se află un grup de morminte care se deosebesc 
de mormintele catolicilor”.13 Reformaţii însă abia dacă 
aveau biserică, întrucât avem cunoştinţe doar de existenţa 
a două biserici catolice locale din secolul trecut, iar cea 
ortodoxă a fost construită în 1847 de Iorga Anastasi. Acest 
fondator de biserică – bineînţeles – trebuia să fi fost un 
boier român, însă nimeni nu ştie ce s-a ales de biserica lui, 
întrucât la Cleja nici cei mai vârstnici nu-şi mai amintesc 
despre existenţa vreunei biserici ortodoxe. Doar că, la finele 
secolului XIX, ar fi rămas nişte ruine.14 Biserica catolică a 
fost construită de către locuitorii catolici în 1811.

În decursul întregului secol XIX în satele moldoveneşti 
maghiare slujba se oficia – de obicei – în limba maghiară. 
Despre acest fapt avem mai multe date. Astfel, locţiitorul 
episcopului romano-catolic din Moldova, Antonius de Şte-
fano în 1851 emite „Schematizmus S. Missionis Romano-
Catholicae in Principatu Moldaviae”. Actul a fost publicat 
ca anexă a Calendarului Iulian din 1851. Se specifică aici 
că „din cele 22 de plebanii în 16, astfel şi la Cleja, se utiliza 
limba maghiară.”15 Aflăm tot de la el că (sursă provenită 
probabil prin mijlocirea paterului Neumann) în a doua 
jumătate a secolului XIX în şcoala populară clejană cate-
hismul s-a predat în limba maghiară dintr-un manual de 
câteva pagini, acesta servind şi la învăţarea literelor latine 
şi a celor maghiare. Conţinea câteva cuvinte şi propoziţii 
latine şi maghiare, a urmat apoi textul rugăciunilor obişnu-
ite în aceste două limbi. „Aceste caiete au fost redactate la 

Iaşi în 1841, pe baza aprobării episcopului romano-catolic 
de aici”16. Se preocupă detailat de Cleja Marele Dicţio-
nar Geografic al României, redactat la sfârşitul secolului 
trecut (de fapt: al secolului XIX – nota red.). Se specifică 
satele vecine care o înconjoară. Cleja se învecinează cu 
Fărăoani şi Fundu Răcăciuni, iar spre est cu Gioseni, de 
care o separă Siretul. Satul vecin dinspre vest este Valea 
Rea, udată de pâraiele Cleja şi Valea Rea. Cleja dispune de 
605 case locuite. În sat funcţionează 7 cârciumi, din care 
una pe lângă şoseaua Bacău–Focşani. Numărul capilor 
de familie este de 606 persoane, deci – practic – fiecare 
familie locuieşte în casă proprie. Totalul populaţiei este de 
2529 capete, deci numărul mediu al locuitorilor dintr-o 
familie este de 4,2 persoane, ceea ce pare a fi deosebit de 
puţin. Se presupune că copiii au fost luaţi în evidenţă doar 
de la o anumită vârstă în sus. Locuitorii defalcaţi pe bază 
de etnie se prezintă astfel: maghiarii: 2379 de persoane 
(94,1%), românii: 51 pers. (2,0%), evreii: 91 pers. (3,6%), 
armenii: 8 pers. (0,3%). Împărţirea după ocupaţie a po-
pulaţiei: 14 meseriaşi, 3 ingineri, 12 comercianţi, 2 pers. 
având ocupaţie liberă, 12 slugi, restul populaţiei (mai mult 
de 95%) trăieşte din agricultură. În sat există numai 27 
de ştiutori de carte(!), 544 de persoane plătesc impozit. 
Suprafaţa hotarului satului, pe baza Marelui Dicţionar 
Geografic este mai mult de 1000 ha, însă nici jumătate 
din acest teritoriu nu este valorificat pentru agricultură, 
doar 476 de ha. La sfârşit de secol (XIX) la Cleja au existat 
doi latifundiari mai importanţi şi anume: N. Drăgoianu, 
cel care, posedând o moşie de 127 ha, a realizat anual un 
venit de 3150 lei. Celălalt proprietar, de fapt unul mai mă-
runt, era G. Mihail, ale cărui moşii se întindeau în valea 
Şomuşcăi. Şi din sursa românească amintită mai înainte 
aflăm, că din săteni mulţi aveau statutul răzeşesc. Suprafaţa 
de pădure a satului era de 140 ha, iar un spaţiu de 197 ha 
a fost plantat cu viţă de vie, de unde în anul 1890 sătenii 
au realizat o recoltă de 2955 hectolitri de vin alb. Înaintea 
epidemiei de filoxeră clejanii au cultivat 246 ha de viţă de 
vie. În hotarul satului, s-a extras o cantitate neînsemnată 
de piatră şi argilă, ceea ce nu a îmbunătăţit în mod esenţial 
venitul clejanilor. Câteva familii din sat s-au îndeletnicit 
cu confecţionarea pălăriilor de paie. Numărul animalelor 
domestice din această perioadă: 355 de cai, 787 capete de 
bovine, 617 porcine, 308 capre, 786 ovine, 55 familii de 
albine, etc.

În decursul secolului al XX-lea în sat se înregistrează 
un spor demografic important, încât, suprafaţa existen-
tă pentru agricultură nu mai era îndeajuns să întreţină 
atâţia oameni. Deşi în sat, cum am arătat mai înainte, nu 
erau moşii însemnate, însă din cauza numărului mare al 
latifundiarilor din comunele vecine, în sat se prezenta o 
lipsă acută de pământuri agricole. „Buba clejanilor a fost 
că în jur erau mulţi boieri şi pământuri puţine ” – rela-
tează Dávid Illésné, meşteră în arte populare, cea care s-a 
mutat după 1945 la Egyházaskozár (Ungaria) –„ După 
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întâia mare bătălie (primul război mondial) s-ar fi împărţit 
pământ, primarul a spus că ni se împarte şi nouă, dar s-a 
făcut numai înspre Focşani. Oamenii, decât să se mute din 
sat, mai bine renunţau la pământ. Mai în urmă am aflat 
că erau locuri pentru împărţit şi mai aproape, dincoace 
de Bacău, dar a rămas în proprietatea boierului. Boierul 
l-a plătit pe primar şi clejanii au rămas cu buza umflată.”

În recensământul populaţiei din 1930, într-o privinţă 
destul de onestă, la Cleja se enumără, într-un mod cu totul 
incredibil, 3 cetăţeni de etnie maghiară şi 4 având limba 
maternă maghiară. Fiind multe învăţăminte de reținut, 
includem această statistică publicată şi în cartea lui Do-
mokos Pál Péter, de unde am preluat-o:17 

De neam 
maghiar

Cu limbă 
maghiară

Religie 
catolică

Cleja 1839 1 1 1757

Alexandrina 542 2 3 492

Valea Rea 319 - - 283

Total 2700 3 4 2532

Realitatea, faţă de cele prezentate mai sus, este că locu-
itorii Clejei erau totdeauna de limbă şi de etnie maghiară, 
păstrându-şi această calitate până în prezent, în pofida 
faptului că păstrarea şi utilizarea limbii materne maghiare 
a fost periclitată de multe ori în mod grosolan. Această 
stare a lucrurilor este semnalată şi în scrisoarea lui Petrás 
Incze János, aşternută pe hârtie acum o sută de ani: „În tot 
acest sat nenorocit al Clejei nu se află o încăpere, unde să 
putem deschide un seminar pentru cantori, deşi, chiar şi 
eu personal, având această vârstă înaintată, mai bucuros 
m-aş odihni, decât să-mi omor zilele cu slujbă. Despre 
starea şi locul unde se află preoţii noştri nu pot scrie ni-
mic, fiind contraindicat ca să-mi agăţ secera în rodul de 
grâu al superiorilor mei, faptă ce ar aduce pe capul meu 
nenorociri scontate, semnalez, totuşi, că fiecare poruncă 
emisă pentru noi din partea episcopiei se redactează în 
limba română.”18 Urmaşii lui Petrás Incze János din seco-
lul XX sunt cu toţii preoţi catolici care nu vorbesc limba 
maghiară a credincioşilor, astfel populaţia satului a rămas 
fără o persoană intelectuală care s-o ajute în rezolvarea 
problemelor. „În 1929 preotul catolic tânăr al Clejei este 
Ion Mărtinaş, neştiutor de limbă maghiară. Plebania în-
treagă se compune din 5600 de suflete maghiare. Filialele 
sunt: Şomuşca, Satul Nou, Răcăciuni, Fundul-Răcăciuni, 
Ciucani, Berindeşti, Sascut, Capota.”19

Este interesant că numărul mare al pomilor fructiferi 
din sat este amintit şi de Domokos Pál Péter, cel care a trecut 
pe aici în 1929: „Pe poteca cea mai scurtă am păşit la Cleja 
situată într-un loc pitoresc, printre atâţia pomi fructiferi. 
În zadar am căutat poarta cu hulubărie înaintea parohiei 
bătrâne, semnalată de cercetătorii călători care s-au perin-
dat ultima oară pe aici: Veszely, Imets, Szarvas, Rubinyi. În 
locul acestora am găsit parohie, biserică nouă, preot tânăr, 
ambiţios. Este originar din Butea cu ascendenţi maghiari, 
purtând păr şi barbă roşcată, specific etniei ceangăieşti. În 

drum spre cimitir am stat de vorbă timp îndelungat. I-am 
adresat întrebarea: dat fiind faptul că este conducătorul 
duhovnic a 5600 de suflete de ceangăi maghiari, s-a gândit 
oare de unde se trage acest neam al ceangăilor maghiari? 
„Nu este un popor uniform – mi-a zis – chiar şi graiul lor, 
de la un sat la altul, prezintă multe diferenţe. Ceangăul 
clejan vorbeşte alt grai decât cel fărăoan.”21

Locuitorii Clejei, nu numai că sunt de etnie maghia-
ră, dar mulţi dintre ei nu vorbesc deloc limba română. 
În timpul preşedinţiei lui Petru Groza, pe când parcă 
era în desfăşurare realizarea în practică şi în România 
a „principiilor leniniste ale naţionalităţilor”, s-a înfiinţat 
şi la Cleja şcoală cu limba de predare maghiară, chiar şi 
două deodată. „De la război încoace, nu ştiu cu câţi ani, 
s-a predat şi la Cleja în limba maghiară – îşi aduce amin-
te Dávid Illésné, cea pe care am mai citat-o. La mijlocul 
anilor ’50 însă dintr-odată au desfiinţat şcoala maghiară. 
Şi nu oricum! I-au constrâns pe oamenii înspăimântaţi să 
ceară ei înşişi lichidarea învăţământului în limba maghiară. 
Preotul a umblat cu doi miliţieni înarmaţi din casă în casă, 
obligându-i pe oameni să subscrie cererii de desfiinţare a 
şcolii maghiare.”22 De atunci, au trecut mai mult de 30 de 
ani, nu avem învăţământ maghiar la Cleja, sătenii nu ştiu 
să scrie şi să citească în limba lor maternă maghiară. Duc 
o existenţă doar la nivelul oralităţii, de aceea sunt înrădă-
cinaţi atât de adânc în tradiţii. Unul dintre subiectele mele 
de anchetă îmi relatează: „Tatăl meu a făcut şi armată şi tot 
nu ştie bine româneşte, nu înţelege ce i se spune în limba 
valahă. Tot am râs de el, dar n-aş fi ştiut nici eu româneş-
te, dacă n-aş fi făcut şcoală. Cel care nu umblă la şcoală, 
nu ştie bine. Tata şi-a însuşit câte ceva la cătănie, dar nu 
foarte bine. Asta-i viaţa! Aici nouă ni se spune că suntem 
valahi şi ne interzic… Aşa ni se spune ca, mergând pe 
drum, între noi să vorbim şi atunci numai româneşte. Dar 
cine? Să vedem, cine? Am râs totdeauna când au spus că 
suntem români. S-a întâmplat odată că a venit din Bacău 
la noi un oarecare român adevărat şi a intrat la şedinţă. 
Atât a înţeles din vorba noastră românească, ca şi pereţii 
din sală” – îşi aminteşte de situaţia tragicomică în care a 
ajuns Lőrinc Györgyné Hodorog Luca.

Preoţii au făcut tot ce au putut, ca – îndeplinând aspira-
ţiile puterii – să convertească populaţia la graiul românesc, 
dar nu cu multă izbândă. Din contră! Aici, pe la noi, preotul 
era Hajdin Ferenc, un mare duşman al graiului maghiar. 
Din această cauză femeile din sat în anii ’60 l-au alungat. 
Era nevoit să meargă la Bucureşti şi a şi murit tot acolo”. 
Şi Kallós Zoltán a menţionat despre renumitul subiect 
de anchetă, persoana cu un repertoriu bogat de cântece 
populare, Szályka Rozália, care, în pofida faptului că a trăit 
în Moldova, în ambianţă românească, nu ştia româneşte: 
Noi am pălăvrăgit numai aşa, ceangăieşte – îmi spunea. 
Această stare de izolaţie lingvistică poate fi motivată prin 
faptul că tot timpul ducea o viaţă sedentară, nu prea a în-
cumetat să iasă din satul natal, Cleja. A umblat de câteva 
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ori la Bacău şi în câteva sate vecine ceangăieşti cu ocazia 
pelerinajelor. Acest sedentarism e specific şi azi mai ales 
la generaţii vârstnice, îndeosebi la femei.23 Despre viaţa la 
Cleja (din anii socialismului – nota red.) ne înştiinţează tot 
Kallós Zoltán: „Marea majoritate a locuitorilor se ocupă 
cu agricultura, însă din toate satele învecinate aici se culeg 
cei mai renumiţi struguri. În trecut marea majoritate a 
locuitorilor erau ţărani săraci şi nevoiaşi din cauza unei 
opresiuni duble: asuprirea boierească şi cea clericală. Putem 
afirma de Cleja că – atât pe tărâm economic, cât şi pe cel 
cultural –, era înapoiată faţă de satele din Ardeal. În anii 
socialismului însă s-a îmbunătăţit mult viaţa locuitorilor 
din sat. Clejenii sunt buni gospodari, ceea ce se reflectă şi 
în rezultatele CAP-ului lor. În zilele de azi o parte a bărba-
ţilor lucrează în intreprinderile industriale din Bacău, la 
CFR sau în diferite şantiere, unde fac navetă zi de zi. Sunt 
unii care, în căutarea unui loc de muncă mai bun merg şi 
mai departe. În acest răstimp femeile lucrează în gospo-
dăria agricolă de acasă.24 Această mobilitate a bărbaţilor 
este specifică de fapt şi la celelalte sate ceangăieşti. Beke 
György25 relatează astfel despre această mobilitate ieşită 
din comun a bărbaţilor: „La Cleja agricultura rămâne cu 
zi ce trece cât mai mult pe seama femeilor... Altminteri, 
numărul populaţiei este de 6000 suflete. Populaţia se 
distribuie astfel pe părţi de comună: în Valea Mică (fosta 
Valea Rea) sunt 131 case, la Şomuşca: 324 case, în Cleja 
(propriu-zisă): 890 case. Sporul de natalitate în sat este 
ridicat, în 1970 au fost înregistrate 150 de naşteri, iar şcoala 
locală dispunea de un efectiv de 1250 elevi.26

În perioada de după 1990 şi la Cleja au fost dema-
rate diferite organizări în vederea evaluării drepturilor 
populaţiei. Sub conducerea lui Duma-István András se 
înfiinţează Fundaţia Szeret-Klézse care va fi înregistrată 
juridic în august 1999 şi sub egida căreia se va construi 
Casa Maghiarilor, instituţia civilă unde se va desfăşu-
ra predarea facultativă în afara orelor de curs a limbii 
maghiare pentru copii clejani. Această iniţiativă încetul 
cu încetul va fi preluată şi de către învăţământul de stat, 
începând cu 2001 sub organizarea Uniunii Democrate 
a Pedagogilor Maghiari predarea limbii maghiare se va 
desfăşura în cadrul orelor de curs, incluse în orarul şcolii. 
Toate aceste impuneri de interese democratice au fost 
întâmpinate cu duşmănie de către preotul local – aflat în 
folosul deservirii cauzelor naţionaliste – şi celelalte oficia-
lităţi din comună. Aşa s-a întâmplat că, la începutul anilor 
1990, când, organizaţia din Bacău a Uniunii Democrate a 
Maghiarilor Ceangăi din Moldova urma să ţină la Cleja o 
adunare generală, câţiva cetăţeni aţâţaţi de preotul local, 
uitând de orice comportament civilizat, s-au năpustit 
asupra membrilor adunaţi în localitate, agresându-i fizic 
şi incendiind cărţile maghiare aduse drept cadou. Azi nu 
mai au loc asemenea evenimente regretabile, doar în taină 
fierb pasiunile duşmănoase ale acelora cărora nu le prieşte 
trezirea, revirimentul conştiinţei ceangăieşti.

Pe baza recensământului oficial al populaţiei din 1996 
populaţia Clejei era de 4331 suflete, în 2009 ea număra 
4477 de persoane. Potrivit unei estimări a lui Tánczos Vil-
mos, 72% dintre aceştia din urmă vorbesc, iar 88% înţeleg 
limba maghiară.27 În zilele de azi Cleja este una dintre cele 
mai mari comune maghiare din Moldova. Pronunţarea 
„peltică” a dialectului lor a dispărut probabil la mijlocul 
secolului trecut. Acest aspect este semnalat de mai mulţi 
cercetători lingvişti şi etnografi. Munkácsi Bernát28 de 
exemplu a constatat cu mai mult de 100 de ani în urmă că 
ceangăii „sunt secuizaţi”: „În această privinţă mă încumet 
să fac referire la cuvintele paterului János Petrás, cel care 
odată a afirmat că de patru decenii, de când el a revenit 
din nou la Cleja, a observat că graiul populaţiei satului nu 
diferă de vorbirea ceangăiască din celelate sate ceangăieşti, 
şi prin străduinţa dânsului, cel care i-a sfătuit să renunţe 
la aceea pronunţare urâtă, au încetat să mai vorbească 
„sâsâit”. Şi Domokos 29este de părere că „femeile Clejei şi 
ale Şomuşcăi au renunţat la pronunţarea »peltică« cu »s«, 
probabil datorită intervenţiei lui Petrás Incze János.” Este 
mai verosimil însă că această schimbare în dialect nu se 
datorează exclusiv „învăţăturilor” lui Petrás, ci vorbitorii 
au fost influenţaţi şi de dialectul de tip secuiesc al satelor 
vecine. Precum afirmă şi Lükő Gábor: „la Cleja, datorită 
unei influenţe secuieşti noi, a încetat pronunţarea peltică”.30

E interesant că, deşi ceangăii clejani au renunţat la pro-
nunţarea palatalizată la o influenţă dialectologică secuiască, 
au păstrat până în zilele de azi o pronunţie accentuată a 
consoanei „ly” (care s-a păstrat doar în unele dialecte 
maghiare – nota red.) chiar şi în acele cuvinte unde în 
dialectul secuiesc se pronunţă „j”. Pronunţarea consoanei 
„ly” o găsim doar la maghiarii moldoveni – scrie Lükő – cel 
care a notat şi în Valea Seacă câteva cazuri. Constată că în 
această zonă, datorită unei influenţe secuieşti mai recen-
te, locul consoanei „ly” treptat este ocupat de „j”.31 Deşi 
dialectul lor – cum am văzut – este supus unei influenţe 
pregnant secuieşti, ei nu se consideră secui, fac deosebire 
între ei şi locuitorii altor sate secuieşti (Ciucani, Berindeşti 
şi – probabil – Fundu Răcăciuni). Mai mult, chiar şi în 
interiorul satului ţin cont care dintre locuitorii de azi se 
trag de la ascendenţi „secui” sau „maghiari”. O astfel de 
„diferenţiere” o găsim într-un cântec popular cules în anii 
1840 de către Petrás Incze János. (…)

Materialul toponimic publicat în lucrarea de mai sus 
provine de fapt din Cleja istorică propriu-zisă şi din ho-
tarele acesteia, care se compune din următoarele: Cleja, 
Alexandrina, Tyúkszer, Valea Rea sau Valea Mică. Astfel, 
nu se referă la filialele parohiei Cleja, nici la Şomuşca, o 
unitate administrativ-teritorială, ataşată ei mai recent. 
Marea majoritate a datelor au fost culese de mine la faţa 
locului în prima jumătate a anilor 1970, însă, fără a avea 
posibilitate de acces la cercetările arhivistice, nici la cu-
treierarea hotarelor ei (şi astfel să schiţez o hartă cu in-
dicarea precisă în spaţiu a toponimelor). În completarea 
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şi precizarea materialului toponimic cules mi-au dat o 
mână de ajutor Dávid Illés şi soţia acestuia, strămutaţi la 
Egyházaskozár (Ungaria). Pe lângă subiecţii de anchetă 
locali (din Cleja) cele două persoane mi-au acordat cel 
mai important sprijin, pentru care le aduc mulţumiri şi 
cu această ocazie.

Traducere: Bartha György
Lectură: Ion Nete
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A Szent Ferenc-napi búcsú előtt néhány nappal, a szüret 
idején látogattunk el Klézsére, ahol szerkesztőségünk 

régi barátja, Duma-István András és felesége fogadott. Rég 
találkoztunk már velük, hosszasan elbeszéltük a közelmúlt 
történéseit. András mozgalmas életet él, sokat jár-kel a 
nagyvilágban, s nemcsak a Kárpát-medencei magyar kö-
zösségekbe látogat el, hanem barátai meghívására nemrég 
Mongóliába is eljutott. Látogatásunkkor is épp indulóban 
volt, délután utazott Budapestre, mert fontosnak tartotta, 
hogy ott legyen, amikor Lőrinc Celesztin, a csíkfalusi rádió 
létrehozója-szerkesztője átveszi a Magyar Örökség-díjat. 
Néhány órám volt „kifaggatni” őt, a vele készített interjút 
ezen írásunk után olvashatják az olvasók.

Beszélgetésünk valószínű még most is tartana, hiszen volt 
közös témánk elég, ha András felesége nem szól rá: indulnod 
kell, s még enni es. Már meg volt terítve a nyári konyhában, 
gyorsan asztalhoz ültünk, s jóízűen megettük a kétfogásos 
ebédet. Alighogy befejeztük, már jött is András fia, Dani, 
hogy vigye Egyedhalmára az állomásra. Megbeszéltük, hogy 
délután őt is fel fogjuk keresni a Szeret-Klézse Alapítvány 
székházában, ahol a foglalkozásokat tartja.

Ebéd után András felesége, néne Viri épp a nyáron 
megszőtt vásznat készül felvagdalni, s beszegni. „Ezekből 
párnaszínyeket1 csinálok, néhány kendezőt s kicsi taris-
nyákat. Már nem magamnak, hanem eladásra, ha jőnek 
a turisták, mind ezeket keresik.” Mesélése szerint 15 éves 
korában már tudott szőni, megszőtt magának mindent. 

Régebb, mondja, szőttek a férfiaknak es, de ő már nem.  
A fiatalok közül kevesen tudnak szőni, nincs szükségük 
már az ilyen régi dolgokra. Most nem tesznek lepedőt sem a 
falra, sem a földre. „Más a világ, más üdők vannak. 80 után 
fogták essze a lakodalmat es, hogy együtt csinálja a leány 
a legénnyel. Ugye, most már restaurantokba mennek. Elé 
addig mindenki külön tartotta, ki mit növelt, azt vágott, 
kinek milyen pálinkája, bora vót, azt adott az ő rokonjainak. 
S ha a gyermek megszületett, amíg nem keresztelték meg, 
nem lehetett, hogy menjen még vizet es hozzon a kútról. 
De a mai világban nem tartnak semmit. Megszületett, s 
mán menen vele a városba. Mük a gyermeket se vittük ki a 
kapun küjjel. Addig az asszonyokat szülés után dörgölték. 
Jót tett nekik. Andrásnak az anyja bábasszony vót, főzött 
nekem es burjánokból feredőt, megferesztett, met erőtlen 
ilyenkor az ember, s dörgöcsölt. Húzta az ínjakot a kezemen 
s lábomon, hogy kerüljenek vissza. Azt mondta, hogy job-
ban gyógyulsz ettől, ki kell menjen a rossz vér belőled. Egy 
hétig mindennap jött dörgölni, annyi vót a számításban, egy 
hét. Keresztelésig még készítni se készíthetett az asszony az 
asztalra. S a keresztelést sem halasztották addig, mint most, 
hogy 6 hónap, s 2 esztendő. Általában hat hétre, de ha beteges 
vót a gyermek, akkor hamarébb es.” Minden télen sző most 
is: „Nem birok ülni a télben csak úgy. Amikor látom, hogy 
szövök egy metret, két metret, mondom magamnak, hogy 
nem kár, hogy éltem. Ha nem dolgoztam, nem érdemlem, 
hogy még egyek es.” Három gyermeke közül a két fiú itt 

Látogatóban klézsén

MIRk szIDónIA-kAtA
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lakik a faluban, a leánygyermek Magyarfalu mellé ment 
férjhez, unoka is van, ha kell besegít nekik.

Lassan elindulunk, gyalogosan egy jó félórába telik, 
míg felérünk Tyúkszerből, s még a temetőkápolnához is 
ki akarunk menni, s a régebbi templomot is meg akarjuk 
nézni, melynek védőszentje Assisi Szent Ferenc.

Az utcán lefele megállunk néhány fényképet készíteni 
a három kereszt dombjáról, s egy idős néni leszólít min-
ket: – Magyarok? – kérdi –, honnét valók? Mondjuk, hogy 
Csíkszeredából, Csíksomlyóról jöttünk. – Jártam én ott, 
sokat jártam. Gyermekkoromban egy öregasszony megfogta 
a kezemet, s kivitt Csíksomlyóra. Elvitt trenvel. Értik-e? 
Vonat, úgy mondják. S ott én olvastam a képeken, hogy 
mit ír, met jártam iskolába, s tanítottak magyarul. ’48-tól 
idefelé, vagy négy esztendőt. S én csitiltam a képek alatt, 
szerettem, hogy mit ír ott. Egy páter jött, s azt mondja:  
– Te, gyerek, üsmered-e olvasni? – Há, mondom. – Olvasd 
csak el, hogy én halljam. Felolvastam. – Hoznék neked egy 
könyvecskét, bírnál-e abból imádkozni? – Én abból igen. S 
adott egy kicsikécske könyvecskét, olyan szép dolgok vótak 
abba, erőst szépek. Most es tudom a hét fájdalmas olvasót.  
– Itt lakik fent Tyúkszerben? – kérdezzük. – Igen, eladódtam 
ide fel, de lent ültünk a temető mellett, harangozók voltunk. 
Bezsán Jánosé vótam, Tapsi Péterék vagyunk most. ’38-ba 
születtem, három gyermek van, de kiházasodtak, eladódtak. 
Mü immá csak vigyázkodunk estig. Az emberem beteg, főd 
vóna elég, de ha nem bírjuk dolgozni az egészet, csak mi a 
legszükségesebb: egy kicsi puj, szőlő, búza, s lucerna es. Fel 
akarnak menni oda? – néz a keresztek felé. Kikondorodnak 
az út végén, egy igen kicsit, ha mennek, megint kondorodik 
az út, s éppen oda menen. A martig ki tudnak masinval, s 

aztán mennek lábon. Menjenek csak, engemet es várnak. 
Maradjanak békével!”

Esztenkának is nevezik ezt a dombot, ami a környék leg-
magasabb pontja. Duma András szerint az öregek még Tátos 
(táltos) hegynek is nevezik. Itt a hegy alatt gyújtották meg a 
farsangi lángot, ott verekedik a Csontkirály a Babkirállyal, s a 
hiedelem szerint, ha a hegy oldalából kifakad a víz, elárasztja 
az egész világot. Az Esztenka egyben Kálvária-hegy is, ma 
már ritkán mennek ki az emberek, a templomban csinálják.

Szaporán lépkedünk a szomszédos dombtetőre a ká-
polnához, mely félúton van Somoska felé, s belátni innen is 
szinte az egész falut. A temetőkaput nyitva találjuk, azonban 
a kápolna zárva. Ide van eltemetve Petrás Incze János, aki 
több mint négy évtizeden keresztül volt a falu plébánosa. 
Beleselkedünk, s jólesően nyugtázzuk, hogy a piros-fe-
hér-zöld szalaggal átkötött koszorúnak is helye van még 
a kápolnában. Körbejárjuk a temetőt, hasonlóan a többi 
csángómagyar falu temetőihez, itt is lassan kikorhadnak a 
régi fakeresztek, amelyekről már néhány évtizede a magyar 
nevek is eltűntek. 

Kifele jövet viszont egy szép fehérmárványból készült 
síremléket látunk, melyre magyarul vannak felvésve a ne-

vek, sőt, ahogy közelebb érünk, a Béke poraikra feliratot 
is olvashatjuk. Istók Márton és felesége nyugszik itt, akit a 
faluban Istók Antal Mártonként ismertek, s aki az ötvenes 
években a falu polgármestere volt. Támogatta a magyar 
oktatás bevezetését, Somoskán iskolát is építtetett annak 
idején. Kallós Zoli bácsi is náluk szállt meg, amikor jött 
Klézsére, odahúzott örökké. Jó barátságban voltak.

Az alsó útra visszatérve, pihenőt tartunk, megállunk egy 
kávéra. A kis vegyesüzletek kocsmarésszel együtt működnek 
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itt általában, s az elárusítónő, mint később kiderült, egyben 
a bolt tulajdonosa is, nagyon kedvesen érdeklődik, hogy mi 
járatban vagyunk errefelé. Beszélgetni is leül velünk, meséli, 
hogy Somoskából jött ide férjhez, családi vállakozás ez a kis 
üzlet, de sajnos egyre gyengébben megy. Az emberek már 
bejárnak Bákóba a nagy üzletközpontokba, ritkábban vá-
sárolnak náluk. Şerban Eugenia három gyermek édesanyja. 
A két nagyobbik már Bákóba jár középiskolába, ők annak 
idején, már óvodás koruktól jártak a magyar órákra. Most 
azért nem folytatják, mert nehezebb a program, későn érnek 
haza, s sok a tanulnivaló. Az ő korosztályában még mindenki 
csángóul beszél, főleg az idősebbekkel, de a fiatalokkal s a 
gyermekekkel már románul. Készül már a jövő vasárnapi 
búcsúra. „még tarcsák ezeket a búcsúkat, a rokonok elmen-
nek egymáshoz, más faluból es jönnek, sokan szoktak lenni. 
Idővel ezeket es nem fogják tartani. Nem látom én, hogy a 
fiatalok erőst fogják tartani, hogy esszefőzzenek. Lustábbak 
már. Nem olyan, mint a mü időnkben. 10 esztendős vótam, 
még annyi sem, mikor reggel hétkor ki vótam csapva a 
kapun az állatokval etetni. Most még alusznak délig es. Az 
ién édesanyám mindennap korán költ fel, s fogott szőni. 
Ebresztett minket es, s kellett segítsünk. Hárman vótunk 
leányok. A nagyobb testvéremmel sokat szőttem én es, 
mindig odaültetett melléje, s tanyított. Ők még csánták a 
zesztrét2. Nekem es csántak, met még én es fogtam azt az 

üdőt. Kellett segítsek, hogy nekem es legyen. Egyformán 
szőtt, ha magának két metret, nekem es. Az új házakban már 
nem lát ilyen szőtteseket. Nincs es zesztre, nem es tudják a 
gyermekek, hogy mi az. Szeretem ezeket, de a házba már 
nem rakom ki. Az asztalt még megvetem húsvétba, kará-
csonyba, vagy mikor jő a pap szentelni, lássuk mi es, hogy 
innap van.” Egy-két pár viselete is van, szívesen mutatja a 
tavalyi képeket, amikor a gyermekek bérmálkoztak, az egész 
család népviseletbe öltözött. Búcsúzáskor megígérjük, hogy 
következő lapszámunkból neki is küldünk egy példányt. 

Az alapítvány háza előtt egy középkorú ember legelteti 
a tehenét, odaszól hozzánk, hogy Dani még nincs itt, de 
bemehetünk az udvarba, ott megvárhatjuk. Magyarul szólít, 
gondolhatta, hogy idegen emberek az alapítványnál, csak 
magyarok lehetnek. Szóba elegyedünk vele, meséli, hogy öt 
gyermeket nevelt fel, mind kint dolgoznak most külföldön, 
hárman Magyarországon, egy Olaszországban, egy pedig 
Angliában. Az egyikük épp az alapítvány szomszédságában 
levő házat vásárolta meg s újította fel, a másik három házzal 
feljebb építkezett. Hazajönne mind, mondja Csicsó György, 
de nem kapnak itthon munkát. Itt építkeznek, tehát a szándék 
megvan, de azt mondják, hogy kell gyűjtsenek még sokat 
ahhoz, hogy itthon majd megéljenek.

Közben megérkezik Dani, megmutatja nekünk az ala-
pítvány épületét, a Petrás-emlékszobát, az osztálytermeket, 
kint az udvaron a Petrás-oszlopot, s leülünk beszélgetni, 
míg várja a gyerekeket. Duma Dani a nyolcadik osztályt 
már Csíkszeredában végezte, a József Attila iskolában, majd 
tanulmányait a Segítő Mária gimnáziumban folytatta. „Új 
környezet volt, de sokan befogadtak. A tanárokkal sem 
volt gondom, akadt közöttük olyan is, mint például az ön 
édesapja, Mirk tanár úr, aki külön is foglalkozott velünk. 
Szerencsém volt az is, hogy többen voltunk Moldvából, 
külön bentlakásban laktunk, szóval közös volt a sorsunk, 
egymással jól meg tudtuk beszélni dolgainkat.” Középiskola 
után Kolozsvárra került, néprajz–román szakon végzett 
2004-ben, szakdolgozatát a klézsei naptári szokásokról írta, 
Tánczos Vilmos tanár úr irányításával. Ebben az évben haza 
is jött, s azóta itt dolgozik az alapítványnál. Pontosabban: 
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2012-ig az alapítvány, jelenleg a Csángó Oktatási Programot 
felügyelő RMPSZ alkalmazottja.

„2012-ig különállóak voltunk, négy helyszínen szervez-
tük meg az oktatást: Klézsén két helyen, Budán és Forrófal-
ván, s négyen is tanítottunk: Legedi István bácsi, édesapám, 
Antal János és én. Legedi István bácsi, korára hivatkozva, 
tavaly kiszállt a programból.

„Az első években legtöbbet az iskolán kívül tanítottam, 
aztán 2007-től az iskolán belüli oktatásban is részt vettem. 
2012-től két évet Forrófalvára is átjártam, tavaly Bákóban 
tanítottam a nagyobbakat, a középiskolásokat. Ez is iskolai 
keretek között működött.

Általános iskolában általában két összevont csoportban 
dolgozunk. Az, hogy hány gyerekkel indul egy csoport, 
függ a helyi igazgatótól is. Valójában 7 gyerek elegendő 
lenne, de nem engedik meg, s így nagyobb létszámú cso-
portok jönnek létre. Budán például én a nagyobbakat, az 
5–8. osztályosokat tanítottam, indultunk 25 gyermekkel, 
ma már csak 15-en vannak. Az iskolában jelenleg Istók 
Angéla tanítja a gyermekeket. Az iskolán kívüli csoportok 
létszáma is sajnos csökken, mert most csak azok kapják 
meg az ösztöndíjat, akik be vannak írva az iskolába. De itt 
is minden évben harcolnunk kell, hogy megmaradjanak a 
csoportok. Egy ideig az igazgató volt a legnagyobb akadálya 
a magyar oktatásnak Klézsén, próbálta kiközösíteni azokat a 
gyermekeket, akik jártak magyar órára. Aztán errefele, úgy 
látszik, nincs ellene. A magyar nyelv fakultatív tantárgyként 
szerepel, most újabban betettek még egy modern nyelvet 
fakultatív óraként, kell válasszanak a gyermekek, hogy 
melyikre járnak. Emellett délutánonként, szinte mindennap 
korrepetáló órákat tartanak a fő tantárgyakból, sokáig tartják 

az iskolában, szándékosan vagy nem, de talán inkább az előb-
bi, hogy ne érjenek el az itteni foglalkozásokra. Most hívtak 
éppen, hogy a pap is felkészítőt tart a templomban, ahová, 
ugye, kötelező elmenni, s lehet, nem tudok ma órát tartani. 
Itt nagy távolságok vannak a faluban, s sötétedés után már 
nem szívesen engedik őket járkálni a szülők. Az a helyzet, 
hogy idegen nyelv lett a magyar a gyermekeknek. Míg az 
én korosztályom még jól beszéli a nyelvet, a kisebbek már 
keverik, vagy nem is használják. Alig van olyan gyermek a 
tanítványaim közül, aki otthon magyar beszédet hall. S erre 
rátevődik még a tanárok hozzáállása s a pap magyarellenes 
prédikációi. Húsz éve is hasonlókat mondtak, s sajnos, ez 
most is elő-előjön. Az egyik tanár a napokban azt mondta 
a diákoknak, hogy ne tanuljanak magyarul, mert elfelejtik 
a románt. 

Sok rendezvényt szerveznek a gyermekeknek, szinte 
minden hétvégén van valamelyik faluban mesemondó, 
versmondó, vagy éneklő-verseny. Nekem az a véleményem, 
hogy valahogy úgy kéne megoldani, hogy találkozó legyen, 
ne verseny. Nekem is volt olyan diákom, aki sok felkészülés 
után nem kapott díjat, s nagyon elbizonytalanodott. Nem volt 
már kedve sem járni ezekre az órákra. A másik dolog, amire 
jobban oda kellene figyeljünk, hogy annak a falunak mutas-
sunk fel valamit, ahol megszervezik, ne csak magunknak.  
A szülő legyen büszke a gyermekére, lássák, hogy nem hiába 
jártak ide. Tekintélyt kellene szerezni a magyar nyelvnek. 
Sajnos a pokolpataki oktatást is felszámolták, Budán is egyre 
kevesebb a gyermek, Tyúkszerben is megszűnt, szóval nem 
tudom, milyen lesz a folytatás.”

Az aznapi órák a templomi felkészítő miatt elmaradtak, 
már sötétedni kezdett, mikor elbúcsúztunk Danitól, s a 
székháztól elindultunk, hogy felkeressük Botazetu Vic-
tori nénit, aki már a kezdetektől részt vett a magyar ok-
tatás elindításában, szülőként ő is gyűjtötte az aláírásokat 
annak idején, kérvényeket írt, járta a bíróságot. Jelenleg 
mint hagyományőrző az oktatási program alkalmazottja. 
„Oljan családba születtem, hol megtanultam olvasni ma-
gyarul kicsi koromban. Ritka vót ez Klézsén. Bezsán apóm 
mindig olvasgatta a Bibliát, ott vót a fejinél. S mikor Farkas 
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Mihály bácsi nagyon elöregedett, hívott engem a halottas 
házakhoz, met szomszédok vótunk, hogy gyere, olvasd, 
amit én nem látok. S így kerültem oda, hogy közösség előtt 
szerepeljek. Mikor vót a forradalom, már vótak gyermekeim, 
kértük a magyar iskolát, de nem adták meg. Apósomék-
nak a házikba béfogadtuk, hogy csinálják az iskolán kívüli 
órákat. Mentem segíteni énekeket tanítani. Egyszer aztán 
Hegyeli Attilának jött az ötlet, hogy néne Victori, kendet 
felvennők, ha akarna evvel foglalkozni. Nagy szeretetvel, 
mondtam, de én nem tanultam ilyen pedagógiákat. Nem is 
kell ahhoz sok pedagógia, mondta Attila, tanítsa csak úgy, 
ahogy a saját gyermekeit. Így kerültem be a programba mint 
hagyományőrző. Eleinte úgy 30 gyermek járt, de ez felnőtt 
80-ra es. Most elig van 50 összesen, nagy, kicsike, minden. 
Járnak a nagyok közül is vissza Bákóból. Van olyan es, kinek 
az apja idejárt annak idején. 

Aztán, mikor erősödött a dolog, gondoltam, hogy ha már 
a sok szép balladát itt a faluból felgyűjtötték, rendezzünk egy 
ballada-találkozót. Legelőször csak mi ültünk essze a somos-
kaiakkal, rendeztünk egy ballada-estet. Olyan jólesett együtt 
lenni, hogy beszéltünk ezekről a dolgokról! Hadarog András 
es odajött, zenélt nekünk. Akkortól errefelé mondtuk, hogy 
találkozzunk rendszeresen. Essze kezdtem hívni a szülőket, 
hogy beszéljük meg, mi legyen, mit szeretnének. Jöttek a 
menyecskék, jól alakult, van egy kis csoportunk. 12-14-en 
vagyunk benne, fel is lépünk, télbe guzsalyoskodunk. Már 
öt esztendeje esszeülünk, varrunk, beszélünk, éneklünk. 
Visszatanítottam nekijek, ameljikeket halltam ezelőtt, aztán 
tanultam én es vissza a Kallós gyűjtéséből. Mikor én gyer-

mek vótam, jártam édesanyámmal ki a mezőre, mámika 
kapával, én a báránkával. Őröztem a mező szélin. Nálunk 
kollektív vót, muszáj vót menni. Csoportokba fel voltak 
osztva, ki vót adva meljik falurészen, mekkora heljeket kellett 
megdolgozni. Mü a három keresztnél voltunk a legtöbbet, a 
budaiak mentek bé a Szeret lankára, ott vót nekik közelebb. 
Akkoriban sokat énekeltek az asszonyok, s sokat felvettem 
akarva-akaratlanul. De nem úgy tanultam meg, tudatosan. 
Énekeltek, még tréfálkodtak es, hogy teljék jobban az idő.  
Az emberek jártak bé Bákóba, az asszonyok a kollektívbe. 
Nekem édesapám a vasúton dolgozott, volt ingyenjegyünk. 
Gyermekkoromba többször jártam a csíksomlyói búcsúba 
es, tíz esztendős lehettem, mikor először magával vitt édes-
anyám. Kacsikára es vitt.

Nem jártak sokan még iskolába es. Az én időmben 
nem beszéltünk oláhul, s nem ment eppeg oljan jól, hogy 
kévánjunk menni tovább es. Főleg, miután annyit kap-
tunk a fejünkre, hogy nem tudjuk. Nem sokan voltak ol-
janok, akik leérettségiztek. Az én kollegáimból, pedig mi 
három párhuzamos osztályba jártunk, 2-3 ha továbbment.  
A tanítónak volt egy velünk egyidős fia, muszáj volt 
neki megtanuljon csángóul, mert nem tudott másképp 
beszélni velünk. Senki nem beszélt románul. Tisztában 
voltunk, hogy nem vagyunk oláhok, met nem es lehet-
tünk. Nálunk otthon nem volt szent a vessző, soha meg 
nem vertek, s féltem az iskolában, hogy ha nem tudok 
valamit, kapok, úgyhogy nagyon megtanultam a leckéket.  
Bákóban a középiskolában tudták, hogy csángó vagyok, 
nem es titkoltam sose. Kérdezték, hogy tudok-e magyarul. 
Hogy így beszélünk mi otthon? Mondtam, igen. Kértek 
mindig, hogy mondjak nekik valamit magyarul, vagy 
énekeljek.

Amikor Hegyeli mondta vala, hogy alkalmaznak, tartott 
nekünk órákat, megmagyarázta a helyesírást. Kérdeztem 
tőle, hogy az i betűn mért van néha vessző, az nem i betű? 
Amíg nem magyarázta el, sokáig azt gondoltam, hogy 
véletlen. A j-vel és az ly-nal nem volt sok gond, met mi ki 
es ejtjük most es, úgy mondjuk, hogy iljen, oljan, miljen. 
Hol mondtuk, ott írtuk es. Viszont az ö, ü, ezek nem vótak. 
Tudatosan kezdtem aztán olvasni, most már megy.
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Nekem hét gyermekem van, a rendszerváltáskor 4 is-
kolás vót. Most csak egy szál gyermek van itthon, egyik 
Bánffyhunyadra ment férjez, egy Székelyvéckén van (ott 
járt Szeredában a Segítő Máriában, a maga édesapja vót 
a magyartanára), másik kápolnásfalusi lányt vett el, kettő 
kint van Angliában, egy pedig mesterizik, ha megérem, jövő 
tavasszal lesz a diplomaosztója Londonban. Hálálom a jó 
Istent nagyon, hogy mind megnőttek, mind egészségesek!

Ezt a házat béreljük most. Összevissza 45 gyermeket 
írtam essze az idén, óvodástól 18 évesig. Ebből 32 az isko-
lába es bé van iratkozva. Most fordítgatják a bundát, hogy 
választani kell a magyar nyelv és a második modern nyelv 
közül. Csináltunk egy órarendet, hétfő tánc, kedd ének, 
szeredán kézműves foglalkozás, cseterteken hímzés. Ide 
szívesen jőnek, pedig nem kötelező, s van vagy három esz-
tendeje, hogy már ösztöndíjat sem kapnak. De félek, hogy 
elöregedik a falu. Amikor visszaadták a heljeket, mindenki 
visszavette, s úgy vigyázott reá, hogy ez édesapámé vót, a 
családé. Az öregek most haldosnak meg, a fiatalok el vannak 
mendesve, egyre kevesebb gyermek születik. Biztos lesznek 
oljanok, akik nem fognak eloláhosodni ez életben, sem ők, 
sem a gyermekeik, de már vannak oljanok, meljek elvesztek.

Nagy konkurenciánk van a faluban es, met 2-3 eszten-
deje béhoztak egy táncoktatót, aki románul tanítsa. Akinek 
jobban megy a román nyelv, annak könnyebb, ha énekel 
es. Pont azt magyarázzák nekik, milyen szép román nép-
viseletük van. Ameljik idejő, s megmagyarázzuk, az tudja, 
látja, hogy mi a miénk. De ha már az óvodában azt tanítsák, 
hogy „Noi suntem români” (magy. Románok vagyunk), 
ezt énekeltetik velük minden rendezvényen, úgy hiszik el. 
Ha nincs, ki nékik elmagyarázza, hogy van egy másik oldal 
es, ezt hiszik. Mondja az egyik ismerősöm, hogy ő román. 
Kérdem, hogy a szüleid es? Azok, azok. S hogy beszélnek. 

Hát, magyarul. Mit gondolsz, mért nem tudnak oláhul?  
S ha a szüleid csángók, akkor neked meljik ódalad román?

A ballada-találkozót, amikor kitaláltuk, azt mondtuk, 
hogy ballada-éneklő legyen, ne -szavaló. Mindig hívunk 
más falukból is asszonyokat, akik tudják énekelni. A ta-
valyi is nagyon jól sikerült, nem ugyanazokat énekelték. 
Azt kértük, hogy mindenki úgy tanulja meg, ahogyan a 
falujában van. Nemrég össze akarták mosni a népdalokkal, 
de ragaszkodtunk ahhoz, hogy csak balladák legyenek. Az 
elejin kellett küszködjünk, hogy felvegyék a gyermekek a 
népviseletet. Nem vagyok bába, csak a bábák járnak iljenbe, 
mondták, de most már szívesen felveszik a rendezvényeken. 
Mondtam, hogy a ballada-találkozóra keressenek katrincát, 
a fata3 is szép, de az vigasságra vót régebb es. S vegyenek 
hozzá fetekébb inget, régibbet, met az méltóbb, komolyabb.

Essze van vegyülve a világ, de én nagyon remélem, hogy 
még menen elé az ügyünk. Vannak, meljikeket érdekel, 
keresik a keptárokat, mindenkinek kéne, hordják es. Ör-
vendek a táncházmozgalomnak es, mert elterjedt, felhívta 
a figyelmet a csángók kultúrájára. Máshol nagyon szeretik, 
itt es vissza kéne szeressük. Várjuk, hogy valaki rendezze 
meg. Lehet, eljő az idő, hogy magunktól es megcsináljuk, 
met ez lenne az igazi. Fel kell nőjünk arra, ki kell bújjunk a 
külbécs4 házikónkból!

Ezekkel a szép gondolatokkal zártuk a beszélgetést néne 
Victorival, aki példaképe lehet mindazoknak, akik érdek 
nélkül tenni akarnak valamit népük öntudatra ébresztéséért.

1. párnahuzat
2. hozomány
3. szoknya, gyári alapanyagból
4. csiga
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A mesélés szerint pár héttel hamarabb születtem, mint 
ahogy megjelenek a papírokon, mert akkoriban a gyer-

meket csak kereszteléskor íratták be a tanácsnál. Nem kell 
csodálkozni azon, hogy a '70-es évek végéig a falvakon min-
denki vasárnap született. Egyedüli voltam, akár édesapám-
nak, akár édesanyámnak ez már a második házassága volt. 
Gyermekkoromban természetesen nem volt kérdés, hogy 
mik vagyunk, nem is kellett mondják, hogy légy magyar, 
fiam, ilyenekről nem is beszéltünk.

A nagy döbbenések aztán kezdődtek, ahogy kezdtem 
felnőni. Édesanyám bábasszony volt, s fent a falu végiben 
volt egy szülész-ház, ott is dolgozott. Csodálkoztam, hogy 
otthon magyarul beszéltünk, s ha felmentem édesanyámmal, 
ott az ápolónőkkel románul kellett. Egyébként tőlük már 
tanulgattam néhány román szót, ami később jól jött nekem. 
Első osztályban a gyerekek nagy többsége egy kukkot sem 
értett románul, még köszönni sem tudtak. A tanító nem tu-
dott magyarul, úgyhogy kínkeserves volt. Képzelje el, milyen 
hátrányban voltak, voltunk, hiszen a leckékből semmit sem 
értettünk. Az én generációmból emiatt nem sokan tanultak 
tovább, kevesen kerültek gimnáziumba. A cél inkább a szak-
iskola volt, hogy valami mesterséget megtanuljunk. 

A földeket elvették, ugye, kivettek minket is a gyökere-
inkből, kivittek a városba.

– A csekély számú történeti adatok szerint Klézse öntudatos 
rezes falu volt. Kisebb birtokokkal rendelkező szabad parasz-
tok éltek itt, a székely falvakhoz hasonlóan a szántóföldeket, 
legelőket, kaszálókat közösen birtokolták, felosztották részekre 
a családok között. Ritka volt a nagybirtok az ilyen falvakban.

– Nagybirtok kevés volt. Gyermekkoromban hallottam, hogy 
voltak nagyobb birtokosok is a faluban, néhány helynév őrzi 
még a nevüket. De ami érdekes a rezesekkel kapcsolatban, 
hogy még ma is vannak olyan falvak, ahol az emberek azt 
mondják elsősorban magukról, hogy rezesek. Nem azt, hogy 
katolikus, vagy magyar, vagy román, hanem, hogy részes volt.

Tudni kell, hogy Moldvában a földek nagy része a feje-
delem, a bojárok és az ortodox kolostorok birtokában volt.  
A forrásokból tudjuk, pontosabban egy bírósági jegyzőkönyv-
ből, hogy létezett itt egy Klézse István nevezetű nagybirtokos, 
aki 1588-ban a szolkai püspökséggel pereskedik. Szolka 
(németül Solka, lengyelül Solka, románul Solca) Szucsáva 
megyei város, Bukovinában. Klézse István egykori birtokán 

nemrég ásatásokat végeztek, feltárták egy neolitikus falu 
maradványait.

De új birtokosok is születtek, lásd a forrófalvi Fodor 
családot, akinek meggazdagodásáról legendák születtek.

Általában több földjük volt a családoknak, mint amennyit 
vissza tudtak igényelni 1990 után, mert nem rendelkeztek 
papírokkal. 

– Honnan ered a kettős vezetékneve?

– Amikor elmentem az iskolába, én úgy tudtam, hogy Ist-
ván András vagyok, vagy István Mártonnak az Andráskája. 

„Hiszem, hogy nyelven és kultúrán keresztül kell 
megmaradnunk erősnek”

Interjú Duma-István Andrással
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Szólították Duma Andreit, s néztünk körül, hogy ki lehet az! 
Otthon aztán megkérdeztem édesapámékat, hogy hogy is 
van ezekkel a nevekkel. Elmondták, hogy a faluban minden 
Dumának van egy másik vezetékneve is: Duma-Trunki, 
Duma-Pataki, Duma-István. De ugyanez előfordul más gya-
kori családneveknél is. Ugye azt mondják, hogy Somoskán 
mindenki Benke, de van Benke-Kuti, Benke-Fála, Benkefi. 
Emellett van nekünk még egy gúnynevünk is: Curkán. Nem-
rég néztem utána, hogy ez a név egész Moldvában megjelenik, 
sőt mindhárom nevünk benne van Petrás egyik levelében.

– Érte-e még a magyar oktatást? Hol járt iskolába?

– A házunk mögött volt egy Şuțu nevezetű birtokosnak a 
háza, amit a kommunisták elkoboztak és alapítottak benne 
egy iskolát, 1–4. osztályt. Először magyar iskolát, de én nem 
jutottam már oda, mert addigra megszüntették. De az öreg 
Csicsó Anti bácsi itt kezdte, majd nagyobb osztályokban 
felingázott Lujzikalagorba. S még Hodorog András is itt 
kezdte. De ezeket én csak felnőtt fejjel tudtam meg, akkor 
semmit. Tehát itt jártam a négy osztályt. Még nem éreztük a 
feszültséget, a tanárok egy része inkább a nyelvet kezdte ne-
künk tanítani, nem a tantárgyát, hogy valahogy megszokjuk. 
Voltak emberségesek is közöttük. Rajtam kívül még Farcádi, 
vagy ahogy itt ismerték a faluban, Piszer Jenő tudott még va-
lamennyire, mert az apja egy ideig valamelyik északi csángó 
faluban volt kántor, s ott megtanult. Aztán az apja is felhagyta 
a kántorságot, s malmos lett. De négy év alatt sem tudott a 
többsége megtanulni románul, voltak, akik abba is hagyták 
az iskolát ötödiktől, voltak, akik kihúzták valahogy, de sose 
tudtak felzárkózni. S ha megtanultunk is románul, akkor is 
magyarul gondolkoztunk. Nyolcadik után megpróbálkoztam 
Bákóban, jobb iskolába akartam kerülni, mert nem akartam 
szakmunkás lenni, sem molnár, sem építő, de nem sikerült, 
így elvettem a doszáromat, s kimentem Brassó mellé, Rozs-
nyóra. Én akkor nem tudtam, hogy német, magyar neve is 
van a városnak, csak a román megnevezéseket ismertem, 
s azt sem tudtam, hogy élnek ott szászok s magyarok. Első 
évben szakiskolában voltam, tanultam s dolgoztam mellette, 
aztán másodévtől beiratkoztam egy középiskolába. Érdekes 
volt nekem az az erdélyi világ. Mi hívők voltunk, egy ideig 
lejártunk Hétfaluba a katolikus templomba, mert, ugye, az 
ortodoxokhoz nem megyünk, azok oláhok, mondtuk. Aztán 
az egyik osztálytársam felfedezte, hogy itt a városban is van 
katolikus templom. Elmentünk egy esti misére, s a mise végén 
odamentünk a paphoz, mondta, hogy szerdánként is van mise 
délután fél négykor. Kezdtem gondolkozni, hogy az mennyi 
lehet, négy után, vagy előtt féllel. Hát, ezeknek még az idő is 
tárgy, felosztják, forgatják!

Közben a szüleim itthon voltak, elég idősek már, hiszen 
édesapám az ötvenet is meghaladta, mikor én születtem, 
s mondogatták, hogy jobban szeretnék, ha hazajönnék a 
közelükbe. Nehezemre esett akkor, de megtettem, s így utó-
lag nem bánom. Bákóban fejeztem be a középiskolát, majd 

dolgozni kezdtem, zajlott az élet, 25 évesen megházasodtam. 
Már korábban megtettem volna, de a feleségem azt mondta, 
hogy kicsi vagyok, ember, várjuk meg, töltsem be a 20-at.

– Hagyományos esküvőjük volt?

– Bizonyos szempontokból igen. A feleségem eleve megké-
szítette a keptárt, akkor az egyház még nem tiltotta, de már 
mondták, hogy ne legyen virágos pálca. Régebb hagyomá-
nyosan servetet adtak a vőlegénynek, aki kitűzte az övére; 
abban az időben már zsebkendőt tettek, mert az ment a 
modernebb öltönyhöz. Lassacskán kiveszett így a hívogató 
pálca, s a virágos pálca is.

– Kik jártak a hívogató pálcával?

– A hívogatók a menyasszonynak és a vőlegénynek a fiú-
rokonai voltak, csak legények lehettek, házas ember nem.

– Mikor kezdtek járni hívogatni?

– Hát, ahogy megvolt a leánykérés, s a leánykérés után három 
vasárnapi kihirdetés a templomban, utána kezdték járni a 
falut: Hívjuk nuntába ...-nak a fiához/lányához, este fülke, 
holnap nunta, hétfőn az izvár.

– Vegyük akkor sorba, mikor volt a fülke?

– A fülke szombaton este volt, a fiatalokat elbúcsúztatta a 
fiataloktól. Külön a fiúnál, s külön a lánynál. Vasárnap reggel 
mindkettőt elbúcsúztatták a szülőktől, a családtól, s mentek a 
templomba, ahol a pap megeskítette. Az első kihirdetés után 
három hétig a lány „felkoronázva” járt, a fiú bokrétával. Járták 
együtt a falut, s szervezték a szabagatást.

– Mit jelent a szabagatás?

– Annak idején mindenki már gyerekkorától készült a házasság-
ra. Hétéves korukig mind a lányok, mind a fiúk pirkók voltak, 
nem volt nembeli elkülönülés. A lányok cinkák voltak kb. 16 
éves korukig, aztán míg eladódtak, cefrék. Mi itt Klézsén úgy 
mondjuk, hogy van két cinkám s két kölköm, Forrófalván van 
két leánkölköm és két fiúkölköm, Szabófalván van két cinkám 
s két dzsermekem. 

Szóval, visszatérve, megtanultak szőni, varrni, még a fiú is. 
Aztán hétéves kortól a fiú kiment az udvarba, a lány megmaradt 
a házban. A fiú megtanult szántani, faragni, járt kalákákba, ahol 
megtanulta, hogyan kell építkezni. A lány megtanult egyedül 
szőni, megvolt, hogy ennyi meter vásznat, ennyi meter lepedőt 
kell megszőjön, még bizonyos viseleteket is előkészítettek. 16 
éves korára elő kellett készítsen mindent. A lánynak eladó-
dásakor nemcsak az volt az adóssága, hogy ezeket megszője, 
hanem a férjének egy teljes öltözetet kellett vigyen: szoknyát, 
füttyös gatyát, feneketlen gatyát, hosszú inget. S emellett kellett 
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még adjon az anyósának, mámónak is kendőt, pár öltözetet, 
volt olyan is, hogy az apónak (apósának) is készített.

S szabagatáskor összeült a rokonság, hogy ezekben segít-
sen: kiszabták a falvédőket, az abroszt, a kendezőt, segítettek 
a varrásban. Ekkor jött el az ideje, mert a leány látta már, 
hogy milyen termetű legénynek kell megcsinálja a viseletet. 
Régebb mentek ilyenkor piválni is, pivált posztót készíteni. 
Olyan ványoltat.

– Az esküvői ebédet külön tartották a menyasszony házánál, 
s a vőlegény házánál?

– Igen, mindenki ment ahhoz a házhoz, ahová meg volt 
híva. Ebéd után a vőlegény a rokonságával szekérvel ment a 
menyasszonyért, hogy tudják elhozni az észtrét (észre, ná-
lunk a faluban így mondják, csak románul ragozva mondják 
másként; szerintem ebből jön az zesztre), s vitték a fiú csa-
ládjának a házához. Régebbi időkben azonban az új házhoz 
vitték egyből. Akkorjában addig senki meg nem házasodott, 
amíg kalákában meg nem csinálták a házát. Akármilyen 
szegény ember lehetett, de volt háza. Két típusú ház volt: a 
szegényesebb, amelyik színből és nagyházból, s a gazdagabb, 
amelyik színből, kicsiházból s nagyházból állt. Kicsiház, 
nagyház, mindkettő szobát jelent. 

– Volt-e különbség a szegényebb s módosabb leány észtréje 
között?

– Nemigen volt, mindenki tudta, hogy mennyi kell ebből, 
mennyi abból. A különbség akkor kezdett jelentkezni, amikor 
a pénz nemcsak a sóra, adóra kellett, hanem adták esküvő-
kor is. Régebb megvót, hogy mennyi gabonád kell legyen 
a hiúba, mennyi meter lepedőd kell legyen. A lányoknak 
az volt a fontos, hogy annyi vásznat szőjön, hogy nemcsak 
neki, hanem majd a családnak is legyen. Hogy mikor az élet 
már kezdett zsúfolódni, biztosítsa továbbra is az öltözetet, a 
díszt a házba. A díszek azonban védelmet is jelentettek, mert 
belepedőzték az egész falat, hogy szigeteljék belülről a házat.

– Mi történt, amikor visszatértek a vőlegény házához?

– Amikor eljöttek a vőlegény rokonai a lányhoz, béburkozták 
őt, úgy vitték át a fiú házához. Ez az újjászületést is jelképe-
zi: kihaltam a fiatalságból, asszonyként fogok élni ezentúl. 
Felkerült, ugye, a zesztre a szekérre, s a vőlegényes háznál 
fogadták a beburkolt menyasszonyt: a mámója, a keresztanyák, 
a keresztapák. A burok egy fátyol volt, amelyik körbevette, 
egészen le a térdéig ért. Ott bevitték egy külön szobába, le-
vették a burkot, a fejdíszt, a ruhákat, s felkendőzték. Öltözetet 
adtak, feltették a körfát a gecára, s körfára a körfaruvát, vagy 
a kerpát másképp. Ettől fogva azok a leánytársai, akikkel ba-
rátkozott, már nem azt mondták, hogy Máris, hanem néne 
Máris. A fiúknál is, nem János vagy már, hanem bácsi János. 
Ez a társadalmi megtiszteltetés jele volt.

A menyasszony öltöztetése tehát folyamatosan tartott 
három hétig, egyre nőtt a dísz rajta: előbbször került egy 
bokréta a mellire, majd virágkoszorú, díszkendő a fejére a 
fülke estéig. Felvették utána a keptárt is. Érdekes, hogy aki túl 
fiatalon merte felvenni a keptárt, s elment benne a guzsalyasba 
esküvő előtt, azt megkepernicázták, mert idő előtt vette fel, 
nem volt még házasságra való. Szék alatt át kellett bújjon 
és egy kanna vizet megigyon, a széken egy idős legény állt, 
aki közben a szíjával zsúpolta a fenekét. Szerencsés volt, ha 
sikerült felborítani neki a széket.

– Tudtommal több írásában is foglalkozott a keptárral, ami 
egy ujjatlan, mellyes bunda.

– Igen, az utóbbi években pár száz keptárt néztem meg, egé-
szen az északi csángóktól erre lefelé, néhány román vidékit is. 
Több mintás bunda van Moldvában, a csángóknál a patkós 
keptár a jellemző. Sok jelképet ki lehet bontakoztatni belőlük. 
Meggyőződésem, hogy a központi hím üzenetet hordoz, 
mondanivalója van. A Szeret menti falvakban a mintázat 
nagyjából azonos, a színezésük is, ezeken értelmezhető ta-
lán a legtöbb üzenet. A nőknél a viselet alján nem a patkós, 
hanem az életvizes mintát láthatjuk. Ismerjük még a suta 
keptárt is. Bár a suta kifejezést már nem halljuk Moldvában, 
ennek a nevében megmaradt. Az hordta, aki egyedült élt, 
vagy öregkorára egyedül maradt.

– Meg tudná mondani ránézésre egy keptárról, hogy honnét 
való?

– Száz százalékban nem, de legtöbb esetben még azt is, hogy 
melyik falu melyik falurészéből való. Például nálunk a bu-
daiaknál zsúfoltabb a hímzés, mint itt Tyúkszerben. Vagy a 
klézseiken nincs életfa, a diószínin van.

– Régebb volt minden faluban keptárkészítő mester. Ma fog-
lalkozik-e valaki ezzel?

– Sajnos, kihalófélben van. Itt, Klézsén Demse Ádám bácsi 
volt a leghíresebb keptárhímző. Érdekes, hogy a minták el-
nevezése, meghonosodása egy faluban mennyire függött a 
mestertől. Ádám bácsi szárnyas napnak nevezte a központi 
hímet, a lánya már azt mondta, hogy egy virág, közepiben 
egy csillaggal. Itt mi patkós keptárnak mondjuk a férfiét, 
Forrófalván tyukmonyos keptárnak nevezik. A nőin nincs 
csillag, hanem a hullámos életvíz, ami a termékenységet szim-
bolizálja. Ahogy a Szeret mentén haladunk felfele, a hímek 
egyre nagyobbak, ritkábbak, az ősi perzsenyi, vagy terzsenyi, 
sötétvereshez hasonló szín mellett, megjelenik a rozsdasárig 
is. A trunki színei például sötétebbek, mint a bogdánfalvié, 
a forrófalvi még ezeknél is világosabb. Sok faluban azonban 
kivesztek az eredeti minták, az eredeti színek. Nem minden 
faluban volt olyan keptárhímző, mint nálunk Demse Ádám, 
aki ragaszkodott a hagyományainkhoz, mintázathoz.
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– Visszatérve még az esküvőhöz, hétfőn kezdődött az izvár. 
Tudna mondani valamit a szó jelentéséről és értelméről?

– Hogy mit jelent? Hát szerintem a szó önmagában is beszél: 
ízet vár. Ilyenkor összeültek még a szomszédok, a nyámok. 
Megterítettek, ettek-ittak, énekeltek, mulattak az emberek 
egész reggelig.

– Mikor tanult meg olvasni magyarul?

– Már fiatalkoromban kezdtem lejegyezni néhány gondo-
latomat, de ugye, nem ismertem a magyar ábécét, s úgy 
románosan, román ékezetekkel írtam. Legtöbbjét ennek 
aztán el is égettem rögtön. Lakatos bácsi kezdett tanítgatni, 
délutánonként feljártam hozzá. Kérdezte, hogy tudom-e a 
Miatyánkot. Mondom, igen. Na, akkor itt van egy könyvecske, 
nézzed a betűköt, s mondjad is. Kezdtem olvasgatni, aztán 
minden héten levizsgáztatott, s vettük sorra az imákot. Így 
tanultam meg olvasni s írni magyarul. Mikor kikerültem 
Rozsnyóra, vettem néhány újságot, s próbálkoztam velük. 
Sok minden vót, amit nem értettem, de sokat ki is tudtam 
következtetni. A többiek csúfolkodtak, hogy, ne, András 
megint magyaroskodik. Akkorjában kaptam meg egyik 
barátomtól az Egri csillagokat is, s ott vettem meg Kós Ká-
rolyék könyvét is. Mondtam az üzletben, hogy: Én is kérem 
azt az írást, nem adja ide nekem? Az elárusítónő, láttam, 
megrémült, nem értette, hogy meg akarom venni, azt hitte, 
hogy el akarom kérni.

– Tartotta-e a kapcsolatot később a rozsnyóiakkal?

– Igen, néhányukhoz még jártam ki 1990 előtt is. Már ’87-
ben éreztem, hogy mozgolódik valami. Erdélyben mindenki 
félt, s ha megtudták, hogy még Moldvából is vagyok, nem 
nagyon akartak beszélni velem. Pedig én is mindenkivel nem 
beszéltem, mert féltem. Zumzugott az élet itt Moldvában is, 
féltünk még egymástól es. A pap tőlünk, mi tőle, lassan a 
nyelvünk is odaveszett. Nálunk a családban is későn jöttem 
rá, úgy a nyolcvanas évek végén, hogy a gyermekeim nem 
tudnak magyarul. Mondom az asszonynak, nézd meg, ezek 
már nem beszélnek. Hát, hogyne tudnának, mindent ér-
tenek, mondta. De románul válaszolnak! Kezdték keverni 
a nyelveket. Mi mindketten reggel elmentünk otthonról, 
estig dolgoztunk, ők meg kivel találkoztak napközben? Az 
iskolában csak románul beszéltek, a pappal szintén. Aztán 
tudatosabban odafigyeltünk. 

1990 után olyan erdélyi értelmiségiekkel kezdtem talál-
kozni, akik gondolkodásának lényege közel állt az enyémhez. 
Felvettem a kapcsolatot a Csicsó családdal, akkor mondta 
Anti bácsi, hogy Csíkszeredában egy iskola fogad innen is 
gyerekeket. Bementem hát Csíkba, találkoztam Borbáth Er-
zsébettel, az iskola igazgatójával, s nemsokára kivittem a két 
fiamat oda tanulni. Annyira elvadult ez a magyarság bennem, 
hogy csak későbbecskén kezdtem azon gondolkozni, vajon 

jól tettem-e, hogy kiszakítottam a családból, a közösségből 
a két kölököt, elidegenednek-e a falutól! Az volt a lényeg, 
hogy magyarul tanuljanak. Azt sem tudtam, hogy az itthon 
maradt harmadik gyermekem milyen nehézségekbe fog 
ütközni itthon az iskolában, hogy én a másik kettőt elvittem.

– Mielőtt kivitte volna, már tartott foglalkozást a gyermekeknek?

– Hát, az egész úgy kezdődött, hogy az iskolából magyar me-
sekönyvekkel érkeztek haza a gyermekeim. Kérdem, honnan 
vannak, mondták, hogy a tanárok osztogatták ki, valahonnét 
küntről hozták. Tehát akkor még nem volt ekkora ellenke-
zés. Kezdtem otthon olvasgatni ezekből, s aztán a szomszéd 
gyerekek is kezdtek béjárni. Csodálatos dolog volt! Aztán 
elindultam felkeresni az embereket itt a faluban. Legelőször 
Botezatu Victori keveredett bele, szívesen és lelkesen csinálta, 
s csinálja a mai napig. Kapcsolatba kerültem Csicsó Anti 
bácsiékkal, megismertem Fejér Anna nénit, Fazakas Józsi 
bácsit, Perka Mihályt. Kimentem Magyarfaluba es, ott éppen 
essze voltak gyűlve a gyerekek egy udvaron. Kérdem, hogy 
csak így magukra a gyerekek. Hát ki tanítja? Ott a közepen, 
az a kicsike, idevaló, az tanítja. Iancu Laura volt. Gondoltam, 
hogy erről a gyerekről én még hallani fogok!

Közben megalakul a csángó szövetség Erdélyben, aztán 
behoztuk Bákóba nagy nehezen. Rájöttem közben, hogy 
egy szövetség nem fogja megoldani a csángóság problémáit. 
Több küsebb intézményecske kéne, amelyek beilleszkednek 
egy rendszerbe. Mit tudok én csinálni? Hát egy alapítványt! 
1999-ben hoztam létre, elkezdtem működtetni. Sokat jártam 
Erdélybe, minden rendezvényre elmentem, ami rólunk szólt. 
Egy ilyen konferencián ismertem meg Hegyeli Attilát is, Ily-
lyefalván. Előadása után odamentem, s mondtam, gyere be 
Klézsére, nézd meg. Azon a nyáron a kolozsvári egyetemről 
ki is jött egy csapat diákkal, még itt a régi házban szállásoltam 
el őket, 400 családot mértek fel. Attila rájött, hogy lenne itt 
még tennivaló a tudományos kutatáson kívül is. Mondtam, 
hogy csinálnék egy alapítványt, nem-e jönne oda dolgozni. 
Megmutattam az alapszabályzatot neki és Kotis Misinek. 
Mindenképp Bákóban akartam bejegyeztetni, azt mondták, 
hogy veszélyes is lehet, de nem is biztos, hogy ott bejegyzik. 
Végül sikerült. Gondolkoztam, hogy milyen nevet adjak. 
Legszívesebben Petrás Incze Jánost adtam volna, de aztán 
Ferenczes súgta nekem, hogy ezt nem fogják engedni, legyen 
Szeret Alapítvány, az a folyót is jelenti, és a szeretetet is. Ha 
már Szeret, akkor Klézse is benne kell legyen, mondtam, így 
lett Szeret–Klézse Alapítvány. 

Közben nézelődtem, miből is lehet fenntartani egy ilyen 
alapítványt. Találtam támogatókat, s elkezdtünk működni. 
Jogi hátterünk megvolt, felkerestük az embereket, s kezdtük 
gyűjteni a szülők aláírásait, hogy elindíthassuk a magyar 
oktatást. Lementem Kötő Józsefhez is, Bukarestbe. Mondta, 
hogy Bákóban kell a kérvényeket leadni. Sok ellenséget sze-
reztem akkoriban, nacionalista, sovinisztaként jelentettek meg 
az újságokban. Nem értették, hogy nem a román oktatással 
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szemben akarjuk létrehozni, hanem annak kiegészítéseként. 
A magyarok közül is volt olyan falumbeli, aki feljelentett Bá-
kóban, hogy ő nem magyar anyanyelvű oktatást kért, hanem 
csak magyar órákat.

Megvásároltam a házat, ahol ma is működik az alapítvány, 
lassacskán lett benne fűtés és fürdő is.

Attilával aztán elváltunk egymástól. Voltak feszültségek, 
de nem voltunk annyira összeveszve, amennyire gondolta a 
világ. Bizonyos dolgokban nem értettünk egyet, de amit ő 
csinált, amit elért, azt nem tudja az ördög sem megtagadni. 
Rengeteg falut hozott a programba.

– Lassan beindult az oktatás. 

– Igen, egy jó ideig a székházban, Tyúkszeren, Budán és 
Forrófalván, tehát négy helyszínen szerveztem meg az okta-
tást. Sokáig nem voltunk benne a csángó szövetség oktatási 
programjában. Sokat köszönhetünk Csicsó Anti bácsinak, 
aki négy évig tanított nálunk, fizetés nélkül. Nem felejtem 
el soha. A kukurudzát tette a tűzre, hogy melegedjék, amit 
megdolgoztunk neki felibe a mezőn.

– Kezdeményezte a csángó cselekvési terv elkészítését, a csángó 
tanács létrejöttét is.

– Szerintem az a cselekvési terv mentette meg az oktatási 
programot. 2000 őszén összeültek a csángó szövetség, a civil 
szervezetek, politikai szervezetek képviselői, ott volt például 
Szilágyi Zsolt, Sántha Attila az RMDSZ részéről, s kidolgozták 
azokat a lépéseket, amik előrevihették az ügyünket. Én már a 
kezdetektől azt szerettem volna, hogy minden csángó faluban 
létrejöjjön 1-2 szervezet, akik összedolgoznak. De sajnos, 
nem így történt. Örültem annak, hogy abban az időben so-
kan hazajöttek egyetem után Moldvába, s szerepet vállaltak.

– Hogyan látja az oktatási program szerepét, erősségeit, gyengéit?

– Hiszem, hogy nyelven és kultúrán keresztül kell megma-
radnunk erősnek. Az lenne a lényeg, hogy a magyar nyelv 
és kultúra tekintélyt kapjon. A hagyományőrző csoportok 
nagyon is jól működnek, ahol van olyan helybéli, aki szívesen, 
lelkesen csinálja. Ezek a foglalkozások nélkül szerintem az 
iskolai magyaróra semmit sem ér. És most a tekintélyüket 
lemorzsolták azzal, hogy csak azok a gyermekek kapják 
meg a magyar állami ösztöndíjat, akik az iskolába be vannak 
iratkozva. Szét kéne osztani fele-felébe. Mondhatjuk, hogy 
minden faluban más a helyzet. Egyre kevesebb az új helyszín, 
a régiek közül is megszűnt néhány. Persze ez nemcsak a prog-
ram hibája, mert egyre kevesebb gyermek születik. Tanárt is 
nagyon nehéz kapni, kevesen jelentkeznek. Itt Tyúkszerben 
sincs már oktató, az én helyemre felvett tanárnő elment 
szülési szabadságra, s azóta nincs ember. Úgy érzem, hogy 
nekik mindegy, hány faluban működik az oktatás, akkor is 
jó, ha húszban, akkor is, ha kettőben. Most, ugye, három 

helyszínen be akarják vezetni az óvodai oktatást is. De ott a 
kérdés: hogyan fog működni, hol vannak az emberek, akik ott 
dolgozni fognak, mi biztosítja a hosszú távú működésüket?

Fontos lenne, hogy állami intézményekben is legyen 
magyar képviselőnk. Nézze meg, mi itt Bákó megyében kb. 
6000-en vallottuk magyarnak magunkat, Bukarestben alig 
él 3000, mégis van nekik iskolájuk, gimnáziumuk, vannak 
intézményeik, nekünk meg semmi.

– Az alapítvány épületében Petrás Incze János-emlékszobát 
is létrehozott.

– Nem sokat tudtam róla fiatalkoromban, egyszer a ’70-es 
években a templomban is megemlékeztek róla. Aztán később 
rájöttem, hogy néhány helynév: Pap kertje, Pap bécse, Pap 
hegye, mind hozzá köthető. Hős ember volt, azt hiszem, és 
nem csak azért, mert mint egyházi ember kiválóan végezte 
a dolgát, hanem rájött arra a veszélyre, amelyik leselkedik a 
csángókra. Szobrot is szerettünk volna neki a faluban állíttatni, 
aztán végül az alapítvány udvarán állítottunk egy oszlopot, 
Csoma Gergely plakettjével. 

Most Bogdánfalván a templomkertben szeretnénk Neu-
mann Jánosnak is egyet. Ugye, Nagypatakon van Gyergyina 
páternak, Pusztinában Szent Istvánnak. Mind Csoma Gergely 
csinálta azokat es.

– Hogyan kerültek a versei Ferenczeshez?

– Először Csicsó Antal bácsinak mutattam meg, aztán ő és 
fia, Antika besúgott Ferenczesnek, aki elolvasta, s egyből azt 
mondta: András, ezeket ki kell adni! Az ő segítségével szü-
letett meg az első könyvem, Én országom Moldova címmel, 
Szeredában.

– Jelenleg is részt vesz a tanításban?

– Valamennyire igen, az RMPSZ (CSOP – Csángó Oktatási 
Program) krónikása vagyok, járom a falvakat, előadásokat 
tartok felnőtteknek és gyermekeknek is különböző témák-
ban. Azokba a falvakba megyek, melyek oktatási helyszínek 
is. Közös listánk van, azon keresztül megszavazzák, hogy 
milyen előadásokat hallgatnának szívesebben. 

Például többet szeretnének tudni a naptári hagyomá-
nyokról, a család szerepéről, a népviseletről, szüleik életéről, 
kevesebbet a híresebb személyiségekről. Ezek alapján állítom 
össze.

– Hogyan látja a moldvai magyarság jövőjét?

– A csángók megmutatták, hogy meg akarnak maradni ma-
gyarnak. Kérdés, hogy a romániai magyarság képes-e kiállni 
magyarságáért. Ez itt fog eldőlni Moldvában. Mert ha velünk 
nem működnek együtt, ha nem figyelnek ránk, ha nem látják 
sorsunkban sorsukat, akkor ők is el fognak veszni.
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Szeptember 1-én Moldvában folytatódott a magyar anyanyel-
vű oktatás, ami az RMPSZ szakmai felügyelete alatt zajlik 

az iskolákban. Így a továbbiakban is a déli csángókat érintő 
román tagozatú iskolákban magyar anyanyelvi oktatásra van 
lehetőség, heti három-négy óra keretén belül, számos faluban. 
Ugyanakkor több oktatási helyszínen heti 20-22 órában iskolán 
kívüli programokban is részt vehetnek az érdeklődők, ebben a 
rendszerben 24 helyszínen van oktató. A továbbiakban legalább 
három helyszínen van szükség tanárra vagy tanítóra.

Mindezeken a tanítási helyszíneken kívül az MCSMSZ két 
helyszínen folytat iskolán kívüli magyar anyanyelvű oktatást, 
a Frumószai Magyar Oktatásért Nonprofit Kft. pedig egy 
helyszínen oktat, ahol a román tagozatú iskolában, hasonlóan 
a többi helyszínhez, három órát engedélyeztek.

Az RMPSZ által, Lészpeden szervezett szokásos iskola-
kezdéssel kapcsolatos heti képzés és foglalkozások alkalmával 
szeptember 3–7. között többen is előadást tartottak. Az RMPSZ 
elnöke, Burus-Siklódi Botond örömmel köszöntötte a régi és 
az újonnan érkezett pedagógusokat. A beszéde után belső 
érdekeltségű dolgokat egyeztetett a pedagógus kollégákkal.

A régi és az újonnan érkezett öt pedagógus, hagyományőrző 
(három erdélyi és két moldvai) kiváló előadásokat hallgathat-
tak Halász Péter néprajzkutatótól, Pozsony Ferenc egyetemi 
tanártól, valamint dr. Petteri Laihonentől (Centre for Applied 
Language Studies). Ezek után olyan foglalkozásokon vettek 
részt, amelyek a múlt évi tapasztalatokból kiindulva hasznos-
nak bizonyultak. 

Az idei tanításban oktatási eszközként a moldvai diákok 
részére ábécés könyvet is lehet használni, amit az erdélyi szór-
ványban lévő pedagógusok is szívesen fogadnak. A tankönyvről 
Köllő Zsófia szakértő beszélt. Szó esett a modern eszközök 
használatáról a magyar oktatásban, a nyelv írásos gyakorlatában, 
mint például az okostelefon és az internet, amelyeket a gyere-
kek nap mint nap használnak. Az idei tanév megnyitásának 
egyhetes képzését Bilibók Jenő és Majzik Tamás koordinátorok 
megfelelő szinten bonyolították le.

A hétvégén Lászlófy Pál, tiszteletbeli elnök és az RMPSZ 
munkatársai is találkoztak a pedagógusokkal.

Jakab Villő Hanga újságíró több emberrel beszélgetett a 
programról, különböző oldalról megközelített beszélgetésekből 
a saját meglátása körvonalazódik ki, ennek érdekességeiről az 
Átlátszó Erdélyben olvashatnak.

A programot segítő személyek is betekintettek a moldvai 
magyarságról szóló egy-egy előadásra, pl. Szeleczky Tünde, aki a 
KEMCSE egyik falugazdájaként is tevékenykedik, édesanyjával 
együtt épp Moldvába látogatott.

Októberben megkezdődtek az oktatási helyszíneken lévő 
szakmai látogatások, elsősorban segítő célból azokon a helyszí-
neken, ahol új tanárok vannak, vagy problémák merültek fel.

Bákó városában a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és az 
MCSMSZ kezdeményezéseként összegyűlt támogatásokból 
az RMPSZ megvásárolt egy épületet a Magyar Kollégium 
létrehozásának érdekében. Az épület jó elhelyezésű, a vasútál-
lomáshoz közel, a középiskoláktól, egyetemektől nincs messze.  
A kollégium gondnoka Serbán Bonoventura lesz, aki gondozza 
és vezeti a kollégiumot. Szakmai koordinálását az RMPSZ végzi.

A kollégium létrehozása érdekében a Csángó Tanács kérte a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnökétől a segítséget, és közösen 
elhatározták, hogy az RMPSZ biztosítja a szakmai felügyeletet.

Ha az előbbieket említjük, jó kiemelni azt is, hogy a mold-
vai civil szervezetek indirekt módon hozzájárulnak a moldvai 
magyar kultúra megmentéséhez, megalapozva a magyar nyelvű 
oktatást.

A nyári táborok, amelyeket Moldvában tartottak, az itt lévő 
szervezetek tevékenységeibe bevonták a fiatal generációt és a 
gyerekeket is egyaránt, pl. zenei táborokba vagy kézműves fog-
lalkozásokba, és nem utolsósorban a fesztiválok szervezésébe is.

Érdemes kiemelni néhány tevékenységet:
– Az MCSMSZ szervezésében fontos volt a két alkalmi 

hangszer- és táncoktató tábor, valamint a nyári lábnyiki 
Csángó Fesztivál;

– Az idei varró-szövő tábor a lábnyiki házban kapott helyet 
az udvarhelyi Artera Alapítvány együttműködésével, itt az 
MCSMSZ, a Szeret–Klézse Alapítvány, valamint a Külsőreke-
csinért Egyesület küldöttei és más magánszemélyek vettek részt;

– A Forrófalvi Phoenix Egyesület is több gyereket és felnőtt 
csoportot mozgósított a magyar nyelvű programokban;

– A Szeret–Klézse Alapítvány nyári programjai a következők 
voltak: nyári kirándulások és táboroztatások, hangszeroktatás, 
ahol klézsei, tyúkszeri és budai gyerekek, valamint felnőttek 
vettek részt. Kézműves tábort szerveztünk több mint 90 gye-
reknek, ahol a moldvai csángó gyerekekkel együttműködve a 
„Kinyílik a világ” Alapítványon keresztül a budapesti Radnóti 
Miklós gimnáziumból is jöttek diákok.

A csángóságot érintő események közé tartozik Lőrinc 
Celesztin Magyar Örökség-díjjal való kitüntetése is.

Ez az a pár fontos esemény, amelyek bemutatják a moldvai 
magyarság megmaradásával kapcsolatos tevékenységeket. 
Bízunk a Jóisten figyelmében, a kultúránk megmaradása ér-
dekében kiépülő és erősödő intézményesítésben.

Duma-István András, krónikás
Klézse, 2016. október. 10.

Moldvai magyar hírek 
Múlt évi programok, amelyek a moldvai magyar nyelvű oktatást érintik.

Az új oktatási év megkezdése Moldvában
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Egészséget! – így köszöntött egy idős férfi, amikor elmentem 
mellette az egyik moldvai csángó faluban. Irultam-pirultam 

– nekem kellett volna előre köszönni, de az öreg megelőzött. 
Egészséget! – válaszoltam vissza. Jól megnéztem a férfit. Arca 
egy nagy ráncos edény, szinte megszámolhattam az éveket 
rajta. De látszott a dolgos munka is, bizony, aki itt él, nem lottó 
ötösből szerzi a mindennapi betevőt.

Ezer kilométerre lehetünk Budapesttől. Itt jövögetnek és 
menegetnek az emberek. Ha valaki arra kíváncsi, hogy hol 
lakom, azt kérdezi: Na, és hol ül? Ha pedig nagy lesz aznap a 
forróság, azt mondják: erőst melegecske lesz nemsokára.

Tündéri világ ez, múltunk, magyarságunk tapintható, látha-
tó, hallható darabja. Bizony megríkat, ha nézzük, hallgatjuk őket. 
Ilyen lehetett a Kazinczy nyelvújítása előtti magyar szó. Amihez, 
azóta is ragaszkodnak a nagy román tenger kellős közepében. 
Jártak náluk néprajzkutatók, nyelvészek, antropológusok szép 
számmal. Lejegyezték dalaikat, meséiket, történeteiket, tán-
caikat. Ma már tudjuk, hogy mire lehet építenünk, a csángó 
néplélek alapjait megvetettük. A ma Magyar Örökség-díjban 
részesülő fiatalember mégis olyat tett, amit csak kevesen. Je-
lenné, jövővé változtatta a múltat. Kitalált valamit, olyasmit, 
ami segíti megőrizni a csángó kultúrát. Rájött arra, hogy a 
rádió az egyik legtökéletesebb eszköz a kultúra terjesztésének 
terén. Műveltséget ad, nevel, tájékoztat. Ezért is olyan fontos 
a Csángó rádió.

Kitalálója Lőrinc Celesztin, így írt magáról: „A rádiót el-
sősorban abból a célból indítottam el, hogy általa hírt adjak, és 
a csángó kultúrát terjesszem az itthon élő és külföldön dolgozó 
és kitelepült csángóknak. De ez a rádió nem csak nekünk szól, 
hanem minden magyarnak és csángók iránti érdeklődőnek.” 
Celesztin 1973-ban született Bákóban. 16 évesen leesett egy 
cseresznyefáról, és olyan súlyosan megsérült, hogy az orvosok 
lemondtak róla. Hosszadalmas kórházi kezelés következett, ami 
után deréktól lefelé lebénulva vihették haza szülei. Akkor, ott 
megfogalmazódott benne, hogy nem adja fel. És nem adta fel! 
2009. november 14-én elindította a rádióját. A mi rádiónkat. 
Egy ingyenes szerver volt az első eszköze a világhoz. Amikor 
megtudták, hogy mire készül – érdekes módon – a szomszédos 
faluban egy román nyelvű csángó rádió is működni kezdett. 
De később nem bírta a versenyt, Celesztin csatornája egyedül 
maradt. De volt más furcsaság is. Az első időben sokkal több volt 
a házukban az áramszünet, mint korábban. Merthogy ott, a saját 
szobájában volt Celesztin munkahelye is. A helyi hatóságok is 
megpróbálták eltéríteni őt az útjáról, de akkor már nem lehetett! 
A rádió beindult, 24 órában sugárzott. Celesztin többször is 
hangoztatta, hogy a rádió nem valami ellen jött létre, nem a 
románokat akarja bosszantani ezzel. A megbékélésre pedig jó 
példa, hogy a Csángó rádióban van román nyelvű műsor is.

Ekkor már egyre többen felfigyeltek rá. 2011. november 
12-én elsőként vehette át a moldvai csángók közül a csíkszeredai 
konzulátuson a magyar állampolgárságot bizonyító honosítási 
oklevelet.

Celesztint Csíkfaluban meglátogatta Kallós Zoltán is, aki 
rengeteg értékes felvételt adott át a rádiósnak. De járt nála 
Varga Lajos váci segédpüspök is. Sőt, egyszer még egy 30 fős 
motoros társaság is felkereste. Az út pocsék volt akkor is, ma 
is, de képzeljük csak el, micsoda esemény lehetett Csíkfaluban 
a több mint kéttucatnyi magyarországi motoros megjelenése.  
A Csángó rádió ott volt nagy eseményeken, a csángó fesztivá-
lon, a csángó bálon, ahonnan élő bejelentkezésekkel tudósított.  
A csángók pedig hamar megkedvelték Celesztint és a rádióját. 
Az egyik nyáron szeretetük jeléül még a közeli Szeret patakban 
is megfürdették a főszerkesztő urat.

Jól emlékszem, a Magyar rádió vezérigazgatója, Jónás Ist-
ván is meghívta Budapestre Celesztint. A Kunigunda utcában, 
a közmédia bázishelyén megilletődve figyelte és hallgatta a 
Kossuth rádió műsorait. De csak egy ideig volt megilletődött, 
hiszen kollégák között volt, akik egymásnak adták át a rádióst. 
Celesztin a délelőtti Napközben, majd a délutáni Közelről című 
műsorban is szerepelt.

Mindenre fel kellett készülni az elmúlt években. Áramszünet 
esetén benzint tett az generátorba, hogy ne álljon le az adás.  
A rádió működésénél ugyanis a legnagyobb katasztrófa a csend. 
Ilyenkor a hallgató nem tudja, hogy mi történik, megzavarodik, 
rosszra gondol. Egy laptoppal és egy fülhallgatóval indult. Azt 
mondta, hogy az elmúlt években nem vett magának még egy 
sört sem, ingyen dolgozik immár 9 éve. De ingyen nem adják 
sem az áramot, sem az internetet. Legtávolabbról, Ausztráliá-
ból jelentkeztek, de volt olyan lichtensteini látogatója, aki csak 
németül értett, mégis lenyűgözte a csángó kultúra. Ma már 
évente 5-600 ezer hallgatója van.

Most, kilenc év elteltével elégedett és büszke. A rádiózásnak 
köszönhetően találta meg szerelmét, családját. 2014-ben a Par-
lamentben vett át egy díjat. Az eseményről televíziós tudósítás 
készült. Ezt látta meg jövendő felesége. Az esemény után egy 
évvel a fiatalok Nagyszalontán találkoztak, majd újabb egy év 
elteltével Celesztin Magyarországra költözött. Gyula mellett, 
Sarkadkeresztúron laknak, minő véletlen, az Arany János 
utcában. És a rádió most már innen ontja hullámait szerte a 
világba és hirdeti a csángó kultúrát. Mi pedig hallgatjuk lap-
topunkról, mobiltelefonunkról, néha felhangosítjuk a zenét, 
néha a fülünket szorítjuk a hangszóróhoz. Mert egy kicsit 
mindannyian csángók vagyunk.

1. Elhangzott a díjátadó ünnepségen Budapesten, az MTA dísztermében, 2018. 
szeptember 29-én.

Magyar Örökség-díjat kapott Lőrinc Celesztin
Pásztor Zoltán rádiós újságíró laudációja1



28

OLáH-GáL eLvIRA

Gyimesközéploki otthonában hiába keressük a csángó népi 
kultúra tárgyi emlékeit, nem szőttesekkel, régi tárgyakkal és 

hímes tojásokkal találkozunk, hanem ritka növényekkel. Ha festői 
képpel kellene leírni a környezetet, amelyben él, leginkább ez a jelző 
illene ide: gyimesi táj kaktuszokkal. Halász Péter 2010 óta Gyimes-
ben él, közelebb a moldvai magyarokhoz, és nem távol Erdélytől. 
Itt dolgozza fel a több mint fél évszázada, a moldvai magyarság 
körében gyűjtött néprajzi anyagait, és jelenteti meg tanulmányok 
és kötetek formájában. Idén az államalapítás ünnepén Áder János 
köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári ta-
gozat kitüntetéssel ismerte el munkásságát. Beszélgetésünk helyszíne 
a kaktuszokkal teli kertje.

– Régóta szeretem a kaktuszokat, többségüket Magyarországról 
hoztam. Ám Gyimesben sem idegen a kaktusz. Deáky And-
rás barátomnak óriási kaktuszgyűjteménye volt, hatalmas kak-
tuszokat tartott a házánál, amíg egy nagy árvíz el nem mosta 
több mint egy évtizede. A kaktuszok nagyon jól érzik magu-
kat Gyimesben, mert itt a napfényes napok száma igen nagy. 
Amikor nincs köd és nincs felhő, akkor jó napsütés éri őket, 
és itt a ház oldalában kitűnően érzik magukat. Gyönyörűen 
virágoznak, ami annak a jele, hogy jól érzi magát a kaktusz.  
A legtöbb kaktuszomat magról neveltem (most is legalább száz 
ilyen van), ezeket Magyarországról kapom. A magról nevelt 
kaktusz szebben virágzik, mint a hajtásról szaporított.

– Miért szereti őket? 

– Azt szeretem a kaktuszokban, hogy igénytelenek és szépek, ahogy 
valaki írta: rövid a farsangjuk, de annál szebb a báli ruhájuk. Ezek 
a tüskés, sok ember számára – a feleségem szerint is – visszataszító 
jószágok olyan gyönyörű virágot bontanak, hogy nem lehet el-
lenállni nekik. Igénytelenek, ha egy hónapig elmennék valahová, 
akkor sem kellene aggódnom, hogy meglocsolja-e a szomszéd, 
akit megkértem rá, mert a kaktusz aztán bírja a szárazságot!

– ...és itt ezek a kövirózsák szintén a kaktuszok családjába tartoznak?

– Rendszertanilag ezek is szukkulensek, tehát pozsgás növények. 
Ezek közé tartoznak a kaktuszok, amelyek tüskések, úgy védekez-
nek a kiszáradás ellen, hogy a leveleik tüskévé váltak, a száruk pedig 
levéllé, kaktusztestté; a kövirózsák pedig úgy védekeznek, hogy a 
levelük megvastagszik, sok vizet tudnak tárolni, vízfelvételük is 
más módszerrel történik.

– Mindeniknek neve van. Van-e kedvenc közöttük?

– Olyan ez, mint Jókai elbeszélésében: melyiket a kilenc közül? 
Melyik gyermekemet szeressem jobban? Erre büszke vagyok 

például, ez az Echinocactus, sárgás, vajszínű, tüskés növény...

– ...mint egy tüskés dinnye...

– Igen, amikor kikelt a magból, nagyon örültem… Aztán már 
volt két tüskéje, majd három, akkora volt, mint a gombostű feje, 
azután szépen megnőtt. Itt van ez az Őszapó – Cephalocereus 
senilis –, fehérhaj-szerű tüskéi vannak, Dél-Amerikában, a magas 
hegyekben él, és ez a fehér tüskézet védi, mint birkát a gyapja, a 
hidegtől. Másrészt, mivel eső alig esik, de nagy a levegő pára-
tartalma, hajnalonként nagy a páraképződés, kicsapódik rajta a 
harmat, így veszi fel a vizet.

– Meg sem merem becsülni, hány kaktusz van itt.

– Ötven-hatvan darab. Télen a kazánházban laknak, de a nagyo-
kat – csak azokat – bevisszük a házba, amiért mindig meg kell 
harcolnom. Télen hűvösben kell lenniük, 8-10 fokon, hogy ne 
fejlődjenek, mert ha melegebb van és fejlődnek, a fényszegény 
hónapokban csak vékony, beteges hajtásokat hoznak.

– Végig úgy éreztem, hogy most a biológus beszél.

– Voltaképpen agrármérnök vagyok, de valóban biológusnak, 
pontosabban ornitológusnak készültem még a gimnáziumban.  
A biológiatanárom beszélt le róla, mondván, hogy Magyarorszá-
gon ötévenként van szükség egy ornitológusra, úgyhogy ebből 
nem lehet megélni. Nagy ajándéknak tartom, hogy értem a nö-
vények és állatok viselkedésének, életének, természetének ezeket a 
rejtelmesebb dolgait, megérzem, hogy mikor mire van szükségük.

– De hát mégis a gyimesi tájban vagyunk, és itt már az ősz színes 
foltjai kezdenek megjelenni a mélyzöldben, ez is gyönyörű.

– Bizony gyönyörű. Amikor a ’60-as évek elején elkezdtem járni 
Gyimesbe, akkor minden más volt. Sokkal kiterjedtebb volt az 
erdő, kevesebb a rét és elvétve fordult elő traktor. Nem volt ilyen 
zaj, mint most, de én is fiatal voltam és könnyű volt megmásznom 
a hegyeket, például a Naskalatot.

– Természetes volt az is, hogy valaki elénekelt egy keservest, csak 
azért mert belülről jött?

– Igen, bánatukban vagy magányukban is énekeltek. Amikor valaki 
egyedül volt kint a kalyibánál, és az érzéseit világgá kellett küldeni, 
akkor énekelt. Ő maga talán nem is tudta, hogy az keserves, de 
a szíve megkönnyebbült tőle. Itt, Gyimesben minden embernek 
megvolt a maga éneke. Néhai Zerkula Jánost is sokszor halottam 
például, ő akkor énekelt, amikor muzsikált. Nem úgy énekelt, 
ahogy az átalagos gyimesi: hogy megy a leány fel a kalyibához, 

Gyimesi táj kaktuszokkal
Beszélgetés Halász Péter néprajzkutatóval
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viszi az ételt vagy hozza a sajtot befelé, és talán azért énekelt, hogy 
ne érezze magát egyedül az erdőben.

– Azért kérdeztem, mert valahol azt mondta, hogy olyan szívesen 
hallgatja, és ugyanazt a művészi élményt jelenti a gyimesi keserves, a 
mezőségi muzsika, akár egy Verdi-opera vagy egy Mozart-szonáta.

– Ez így van, sőt amikor először hallottam – mert hát én bu-
dai ember voltam és nem népzenén nőttem fel –, a mezőségi 
dallamoknál ugyanazt a lüktetést éreztem, mint egy Brahms- 
vagy Beethoven-szimfóniában. Bár közhelyszerű már Babits  
gondolata: hogy minden ember lelkében dal van, és a saját lelkét 
érzi minden dalban, én is a saját lelkemet érzem, akár a mezőségi, 
akár a gyimesi muzsikában, az eredetiben, az igaziban.

– Mikor hallgat zenét? 

– Munka közben megy a számítógépen a Bartók rádió, vagy 
interneten hallgatok valamit, és amikor olyan munkát végzek, 
ami nem igényel nagy odafigyelést, mint a szerkesztés – például 
jegyzetelés vagy bibliográfia-összeállítás –, akkor jólesik szimfo-
nikus zenét vagy operát hallgatni. A gondolkodást, fogalmazást 
igénylő munka mellett pedig szívesen hallgatok zongoraversenyt 
vagy kamarazenét. Jó, ha háttérben szól a muzsika.

– Hogy került Gyimesközéplokra? 

– Gyimesbe néhai Újváry Lajos festőbarátom révén kerültem, 
akivel Domokos Pál Péter bácsinál ismerkedtem meg, nála jöttünk 
össze, és tőle hallottam, hogy Gyimesbe jár. Talán 1962–63-ban 
jártam először Erdélyben úgy, hogy végigjártam azokat a helyeket, 
amit minden magyarországinak kötelező (lenne) végigjárni – 
Gyilkos-tó, Szent Anna- tó, Békás-szoros stb. –, és útba ejtettem 
Gyimest is. Azután már visszatértem ide, és itt, Sötétpatakon 
elkerültem Magyar Katiékhoz, akiknél Lajos bátyám is megszállt. 
Azért hívják különben Magyar Katinak, mert Csíkból jött férjhez 
Gyimesbe, tehát nem volt csángó, hanem „magyar”, a férje pedig 
gyimesbükki román, Nyáguly András, akiből jó magyar ember 
lett Középlokon. Náluk laktam, laktunk a feleségemmel, később 
a gyerekeimmel, valahányszor itt nyaraltunk Gyimesben. Ami-
kor 1966-ban Moldvába, a moldvai csángók közé kezdtem járni 
néprajzi anyagot gyűjteni, jövet is, menet is megálltam Gyimesben 
két-három napra. Itt megpihentem, meglátogattam az ismerősöket, 
így Gyimes számomra nagyon otthonos hellyé vált. Sőt, amikor 
a ’80-as évek végén Moldvában nehezen lehetett dolgozni, mert 
a szekuritáté és a milicisták állandóan az ember nyomában vol-
tak – nem magam, hanem a barátaim biztonsága miatt, akiket 
állandóan zaklattak, ha magyarországiakat láttak vendégül, vagy 
szóba álltak valakivel –, akkor én elmentem Moldvába, egy-két 
barátomat „hónom alá csaptam”, eljöttem velük Gyimesbe, föl-
mentünk valamelyik kalyibába egy darab szalonnával meg egy 
üveg pálinkával, ott két-három napig volt időnk beszélgetni. Én 
gyűjtöttem tőlük néprajzi anyagot, ők pedig örültek, hogy beszél-
gethetnek egy messziről jött, magyarországi emberrel. Az 1990-es 
változások után ismét jártam Gyimesben a televízióval, filmet 
készítettünk Berszán atyáról, aki akkor kezdte építeni a „sziklára 

épített házat”, a későbbi Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumot. 
Telt az idő, második feleségem moldvai csángó leány lett, és 

elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mi lesz velünk majd, ha én 
nyugdíjba megyek, hol fogunk élni. Úgy döntöttünk, hogy a két 
ország között, Pusztina és Budapest között a középutat választjuk 
és Gyimesben telepedünk le. Ő közelebb lesz a szüleihez, én pedig 
közelebb leszek azokhoz, akikhez akkor már jó pár évtizede hoz-
zákötöttem a tudományos érdeklődésemet, gyűjtöttem és feldol-
goztam a moldvai magyarok nyelvészeti, néprajzi ismeretanyagát.

– Biológusnak készült, gazdamérnöki diplomát szerzett és néprajzku-
tató lett. Azt mondta, hogy gyűjtötte a moldvai magyarok néprajzi 
értékeit. Ha valaki ismeri az Ön írásait és előadásait, tudja, hogy 
elsősorban sorsokat ismert meg, és a gyűjtés az másodlagos, mint 
ami a sorsokban rejtőzik.

– Én a kettőt nem tudnám elválasztani, mert a sorsokon keresztül 
ismertem meg az életüket, amihez hozzátartozik a gazdálkodás, a 
házépítés, gyermeknevelés, juhászkodás, szokásaik és hiedelmeik, 
a lakodalom, a születés és a halál. Ezek bépülnek egy-egy sorsba,  
nem lehet, nem is szabad őket elválasztani. Most például a párvá-
lasztás, lakodalom és gyerekszülés hagyományaival foglalkozom. 
Mindenik egy-egy sors, átlagos nem is igen van. És ha megkérdez 
az ember valakit, hogy is volt ez az ő életében, akkor mindig azt 
mondja, ami számára megrázkódtatás vagy emlékezetes, tehát 
amitől sorsszerűvé vált a sokszor mindennapi esemény, amiről 
utólag gyakran kiderül, hogy meghatározta, befolyásolta a sorsát 
és visszaemlékezve úgy érzi, hogy az a sorsának fontos eleme volt.

– Miért érzi úgy az ember, hogy a balladák is ebben a világban élnek 
igazán, balladai világ a moldvai magyarok élete?

– Más népcsoportban is így van, csak itt maradtak meg a legé-
pebben, legteljesebben, vagy talán ezt ismerjük jobban néhány 
kiváló gyűjtő jóvoltából. Ugyanilyenek a székely népballadák is, 
amelyekben valójában kifejezésre jut az, amit az emberek sorsként 
éltek meg. Ennek nagyon szép példája a Bilibók János balladája, 
amit a lészpedi Simon Ferenc Józsefné énekelt. Ő 1948-ban csalá-
dostul áttelepült Magyarországra és a Baranya megyei Mekényesen 
élt. Ezt a balladát az édesanyja kezdte énekelni, arról szól, hogy a 
falujukban élt egy Bilibók János nevű ember, akit megölt, meg-
lőtt a falu bírója, egy Dan nevezetű, aki lehetett román, de akár 
magyar is, nem tudom. Mindenesetre nagy tragédia volt, mert 
kisgyerekek maradtak árván. De halálának is külön története van, 
mert meglőtték a mezőn, hazavitték, elbúcsúzott a családjától és 
úgy halt meg. 

Ilona néninek az édesanyja még leánykorában, Lészpeden 
énekbe foglalta ezt a történetet: „Bilibók János mit gondoltál / 
Mikor hazul’ elindultál / S én egyebet nem gondoltam / Marháim 
járomba fogtam / S Ilonámtól elbúcsúztam…”, és így elmeséli az 
egész történetet. Domokos Pál Péter gyűjtötte 1932-ben, aztán 
nekem énekelte Ilona néni Mekényesen, de sok másnak is, akárcsak 
fiatalabb testvére, Anna néni. Mindenki hozzátett valamit a maga 
változatához. Dallamát tekintve nem új, mert a moldvai csángók 
között élő balladának a dallama, amire ő „ráhúzta” ezt a történetet, 
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rímbe szedve és nagyon szép költői képekkel kiegészítve, ami 
aztán az éneklés során csiszolódott, de mindenképpen friss, mint 
a bor, amikor még nincs teljesen kiforrva, de már magán viseli 
a ballada összes jellemzőjét. Moldvában is megvan, de Gyimes-
ben jobban ismerik, mármint keservest. A nevében benne van, 
hogy nem vidám ének, és az is az élet szomorú oldalát, tragikus 
érzéseit, kisebb-nagyobb csalódásait fejezi ki, énekli meg. Nem 
annyira történet, mint a Bilibók Jánosé, vagy Kőműves Kelemené, 
Molnár Annáé és a többieké, hanem általános életérzés. Én itt a 
telkemet egy gyimesi prímástól, Antal Zoltántól – itt Vak Zoltinak 
nevezték – vásároltam, és neki az volt a keservese, hogy „Felsütött 
a Hold sugára / minden ember ablakára / Jaj, Istenem, mi az oka/ 
az enyémre nem süt soha…”, hiszen vak volt. Sokszor beszélgettem 
vele arról, hogy Gyimesben szinte mindenkinek saját keservese 
volt, és ha valaki valahol énekelte, bálban vagy kaszálóban, akkor 
mindenki tudta, hogy kinek a keservese, és nem is úgy énekelték, 
mint sajátjukat, hanem úgy, hogy „most elénekelem a ... keservesét”.

– Egy pesti ember kiköltözik Gyimesközéplokra. Azt gondol-
nánk, hogy a paraszti kultúra tárgyaival rendezi be a lakását, 
bútordarabok, tárgyi elemek köszönnek vissza a berendezésből. Itt 
nem ezt látjuk. Hadd idézzem egy gondolatát egyik előadásából:  
„A hagyomány nem elsősorban formai elem, pityke és sújtás, nem 
a szoba sarkába állított rokka, a talicskába ültetett muskátli, hanem 
életforma, gondolkodásmód, értékrend.” Eszerint él?

– Eszerint élek valóban, vagy legalábbis igyekszem. Persze, ha 
fiatalabb korban költözöm be Gyimesbe, amikor még bőven 
voltak itt kendezők, szőttesek és a hagyományos népélet tárgyi 
emlékei, akkor talán lenne körülöttem is, de én szándékosan soha 
nem gyűjtöttem tárgyi dolgokat. Ha adtak egy gorzafalvi cserepet 
Moldvában, azt elfogadtam, megköszöntem, és ha nem tört el, 
haza is hoztam. Nagyon kedves emlékem az, amikor egy mold-
vai csángó faluban találtam egy nem gorzafalvi, de nagyon szép, 
tyúkszaros köcsögöt, aminek piros-fehér-zöld volt a színezése. 
Mondtam a menyecskének, hogy nagyon szeretném megvenni, 
mert tetszik és adok érte akármennyit. Nem akarta ideadni, majd 
megbeszéli a férjével, amikor hazajön – mondta. Mindenesetre 20 
lejt otthagytam (az akkor egy női nylonharisnya ára volt), hogy 
beszéljék meg a férjével és majd visszamegyek. Este aztán szépen 
megtisztítva és borral teletöltve elhozta nekem. Ilyen emlékekkel 
beszerzett eszközöm van néhány, meg van gorzafalvi fazekam is, s 
néhány szőttes. De csak ennyi! Gyimesben sem vágytam rá, hogy 
ilyesmivel jelképezzem az idetartozásom.

– Gyimeshez tartozik?

– Igen. Több mint nyolc esztendeje élek itt. Igaz, megfogadtam, 
hogy Gyimes néprajzával nem fogok foglalkozni, mert a hátralévő 
időmből erre már nem jut, és itt van is elég ember, aki Gyimessel 
foglalkozzon, én csak a moldvai anyagaimat fogom földolgozni. 
De hát belekeveredtem egy-két dologba. Amikor a Lakitelek 
Alapítvány által koordinált, egész Kárpát-medencére kiterjedő, 
helytörténeti kutatás Gyimest is elérte, akkor elvállaltam ennek 
szakmai vezetését, és közreműködtem az ebből készült könyv 

szerkesztésében is. Akkor beleástam magam Gyimes múltjába 
és jelenébe. Kicsit olyan ez, mint az én néprajzos tevékenységem, 
az agrármérnökök között én voltam a néprajzhoz legjobban értő 
ember, viszont a néprajzosok között én voltam az agrárközgaz-
dasághoz legjobban értő. Tehát minden viszonylagos, így többé-
kevésbé gyimesinek érzem magam.

– Honismereti munkáját, a moldvai magyarságért végzett szolgálatát 
több kitüntetéssel ismerték el az utóbbi időben. Több mint 50 éve 
támogatja a honismeret ügyét, a Honismereti Szövetség tiszteletbeli 
elnöke ma is.

– Ezt az állami kitüntetést nem tudtam személyesen átvenni, de 
kisebbik lányomtól tudom, hogy azt a fölterjesztést adták be a 
jelölőbizottságnak, amit akkor fogalmaztak, amikor 2017-ben 
Hargita Megye Tanácsától megkaptam a Kájoni János-díjat és 
2018 elején az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettől a 
Kőváry László-díjat. Ezért esett különösen jól a magyar állami 
kitüntetés, mert számomra azt jelentette, hogy itt Székelyföldön és 
általában Erdélyben befogadtak, elismerik a munkámat, és a régi 
otthonomban, Belső-Magyarországon is számon tartanak. Életem 
nagy része valóban a honismereti mozgalom szolgálatában telt – 
telik –, hiszen a néprajz is honismeret, a csángók érdekében végzett 
munka, a sorsukkal való foglalkozás is az. Amikor elküldi egy-egy 
moldvai barátom valamelyik írását, hogy stilizáljam az irodalmi 
nyelv szabályai szerint, vagy amikor a Moldvai Magyarság folyóirat 
számára ismertetem a Budapesten megjelenő, csángómagyarokkal 
foglalkozó könyveket, az szerintem mind honismeret. Krisztusi 
ideig, 33 évig voltam a Honismeret folyóirat szerkesztője, aztán 
több mint tíz évig a szövetség elnöke (most tiszteletbeli), benne 
vagyok a Honismeret folyóirat szerkesztőbizottságában, ilyen ér-
telemben benne vagyok a mozgalomban. Sajnos, Erdélyben nem 
sikerült megszervezni a honismereti munkát, bár próbálkoztam 
itt Székelyföldön is, de ilyen szerveződés Romániában egyetlenegy 
van – tudomásom szerint –, Nagyváradon, a Partiumi Műem-
lékvédő és Honismereti Egyesület. Itt, Székelyföldön Egyed Ákos 
professzor kezdte el hajdan, de nem lett egy, nemcsak a tudósokat, 
hanem amatőr helytörténészeket is felölelő szervezet.

– Mivel foglalkozik, milyen témán dolgozik?

– Minden munkát – 80 felé közeledve – „talán utolsó”-nak érzek. 
Most olyan monográfián dolgozom, aminek az a munkacíme, 
hogy Az első csóktól az első gyermekig. Ez a moldvai csángóknál 
több mint ötven év alatt gyűjtött, a párválasztásra, lakodalomra, a 
családi életre, a gyermekszülésre és gyermeknevelésre vonatkozó 
anyagaimnak monográfiává való feldolgozását jelenti, ami nem 
könnyű. Hajdanában, sorsukat megismerve, az átlagost talán 
meghaladó személyes kapcsolataim révén valószínűleg többet 
tudtam meg tőlük és róluk, mint egypár napos vagy néhány 
hetes „kiszállás” alatt, mégis számos olyan kérdés adódik most a 
feldolgozás során, amit feltennék, de már nincs akinek, mert azok 
a régi emberek már elköltöztek az élők sorából. Nehéz, de el kell 
varrni a szálakat, és előbb-utóbb elkészül a monográfia.
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