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 „…nálunk most es a Templomban 
a nyelvünk tiltva vann.”
A moldvai csángók magyar nyelvû hitéletének története 
és jelene

 „Minékünk nagy lelkek fájdalmával panaszkodtak papjok iránt való 
fogyatkozásokról: bárcsak – úgymond – három, négy esztendõben 
jönne egy pap közikbe, aki gyermekeiket megkeresztelné, esketné és 
gyónhatnának nékie. Oly duruzsok penig az magok vallásában, hogy 
noha oláh pap lakik az faluban, mégis készebbek kereszteletlen gyerme-
keket eltemetni, mintsem az oláh pappal megkereszteltetni. Minekünk 
lelkünkre kötötték, hogy kegyelmes urunknak õ nagyságának jelentsük 
meg, s kérjük õ nagyságát, hogy küldjön nekiek egy pátert, készek õk 
maguk tehetsége szerint fizetni és az pátert eltartani: de oly páter kel-
lene aki magyarul tudna, mert õk oláh és magyar nyelven kívül mást 
nem tudnak.”1 

Így könyörögtek a legtávolabbi moldvai csángó falu, a Dnyeszter
   bal partján fekvõ Csöbörcsök katolikus magyarjai II. Rákóczi 

ferenc fejedelem követeinek, hogy nekik magyarul tudó papot küldjön. 
A rejtelmes és mitikus középkori település lakói a 20. század elejére 
már beolvadtak a román többségbe, magyar eredetükrõl családneveik 
és katolikus vallásuk tanúskodik. A magyar nyelvû hitélet és a magya-
rul beszélõ papok hiánya azonban ma is fájó pont a moldvai csángók 

1 Bay Mihály és Pápai Gáspár, II. Rákóczi ferenc fejedelem követeinek naplója. 
1706. március 20. Csöbörcsök. Moldvai Csángó Magyar Okmánytár 1467–1706 
szerk. Benda Kálmán. Budapest, 2003. 765. o.
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 életében. Nincs a történelemben a csángókhoz fogható szerencsét-
len sorsú népcsoport, amely a középkortól a napjainkig oly kitartóan 
könyörgött volna a világi és egyházi hatóságokhoz az anyanyelvû hit-
élet lehetõségéért. Ez a példa nélküli kitartás részeredményeket hozott 
ugyan, de igazi áttörést máig sem sikerült elérni. félõ, hogy a globa-
lizáció és a modern világ néhány évtized alatt beteljesíti azt, amit az 
egyházpolitikai érdekek és a román nacionalizmus együtt sem tudott 
elérni: Bekövetkezik a moldvai csángók teljes asszimilációja.

Melyek voltak azok az okok, amelyek évszázadokon keresztül a mai 
napig megakadályozták azt a legtermészetesebb emberi jogot, hogy egy 
népcsoport anyanyelvén imádkozhasson és tanulhasson?

A moldvai katolikus kisebbség etnikai és vallási szigetként él az 
ortodox tengerben. Jóllehet a moldvai csángók elsõsorban katolikus-
nak definiálják magukat, Erdélyhez és Magyarországhoz való kötõdé-
süket hangoztatják, magyarságukat sokan tudatosan vállalják. Jellemzõ, 
hogy a katolikus vallást mindmáig magyar vallásként jelölik Mold-
vában (Ungurean), és a katolikusokat magyarnak mondják (ungur). 
Ez a középkorban is így volt: még akkor is magyarnak mondták a katoli-
kus papokat, ha azok valójában lengyelek, vagy olaszok voltak. 2

A moldvai katolikusok túlnyomó többsége ekkor még magyar 
volt. Errõl tanúskodnak a korabeli jelentések és összeírások, amelyek-
bõl több is részletesen beszámol arról, hogy a moldvai katolikusok 
közösségei magyarok.3 A jelentések ugyanakkor visszatérõen kitérnek 

2 Petrus Parcevic marcianapolisi érseknek, Moldva apostoli vikáriusának levele 
a Hitterjesztés Szent Kongregációjához. 1670 július 12. Bákó. Benda 2003. 613.o.

3 Petrus Parcevic marcianapolisi érseknek, Moldva aposotoli vikáriusának levele 
a lengyelországi pápai nunciushoz. 1671. március 7. Bákó. „Azért kér Erdélybõl 
obszerváns ferences szerzeteseket, mert: 1. Moldvában szinte az egész katolikus népesség 
magyar, magyarul beszél, õk kérik az erdélyi ferenceseket, mert azok is magyarok. 2 Az emlí-
tett szerzetesek közül többen a román nyelvet is beszélik. A csíki kolostor csak két napi járásra 
van Bákótól, Szabófalvától pedig, ahol kolostort szeretnének alapítani, három napira, így 
a kapcsolat fenntartása könnyû lenne. 4. Ily módon a szerzetesek állandóan följebbvalóik 
felügyelet alatt lennének. 5. Az ifjúság nevelésében fontos munkát végezhetnének és a papi 
utánpótlás is biztosítható lenne, ahelyett, hogy messze földrõl jönnének idegenek, sok költség-
gel, kevés haszonnal. 6. A nép a saját nyelvén beszélõ papokat kapna, ahogy ezt állandóan 
kéri, mondván, „adjatok nekünk papot, a mi hitünkbõl valót”, mintha nem volna katolikus 
az, aki nem tud magyarul: szívesebben is járnának templomba, ha magyarul prédikálná-
nak és magyarul gyónhatnának, mert románul nem tudják magukat kifejezni… Parcevic 
1671. április 26-án a Hitterjesztés Szent Kongregációjának küldött levelében irja: 
„Ismételten kéri, hogy rendeljék fennhatósága alá Taploczai István pátert, akit a nép nagyon 
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arra is, hogy a magyarul beszélõ közösségekben a prédikáció románul 
folyik.4 

Beke Pál jezsuita misszionárius jelentésében beszámol a református-
ból lett katolikus plébánosról, Gyügyei Boldizsárról. A debreceni refor-
mátus kollégiumban 1619-ben végzett, világot járt lelkész 1630-tól 1654-
ig a bákói plébánián szolgált. A pap református múltját a ferences érsek 
Marco Bandini nehezen tudta megemészteni, amiben nem kis szerepe 
volt annak, hogy a bákói parókia épületén a két pap összekülönbözött. 
Azt azonban Bandini is elismerte, hogy Gyügyeit a bákói katolikusok, 
sõt a környezõ falvak csángó magyarjai is nagyon szerették, csupán azért, 
mert anyanyelvükön szólhattak hozzá, gyónhattak neki. Ennek volt 
betudható, hogy a katolikus pappá sosem szentelt, a katolikus rítust nem 
ismerõ református kollégiumot végzett pap 24 évig vezethette a bákói 
plébániát.5

Moldva középkori katolicizmusának alapvetõ kérdése azonban nem 
a hitélet nyelve, a katolikusok etnikai hovatartozása, hanem mindenek-
felett a katolikus hit megtartása volt. Az ország uralkodó egyháza és 
a moldvai lakosság túlnyomó része görög-keleti volt.6 Éppen ezért a fõ 
veszély itt nem a reformáció esetleges hódítása, hanem az ortodoxia 
szívóhatása volt. Ezért kaphattak Moldvában menedéket a husziták, és 
ezért szolgálhatott majd negyedszázadig protestáns teológiát végzett pap 
Bákóban. Azt mondhatjuk, hogy a moldvai katolikusokra a középkorban 
még felekezetek alatti, szubkonfesszionlis vallásosság volt a jellemzõ.7 

Az ortodoxia erõteljes hatása mellett nem volt jelentéktelen az isz-
lám hódítása sem. Beke Pál egyik jelentésében arról panaszkodik, hogy 
a Moldvában élõ „románok, és a magyarok, valamint sok szász inkább 
barbárnak, mint kereszténynek mondható szokásaiban és a tatároktól 

 szeretne: az egész országban nincs magyar pap. Mivel itt mindenki katolikus magyar szeret-
nék gyónásukat anyanyelven végezni” Benda 2003. 653.o ill. 662.o

4 Antonio Angelini Da Norscia konfentuális ferences misszionárius tájékoztató 
följegyzése. 1670. október, (Varsó?). Benda 2003. 629.o

5 Tóth István György: A katolikus egyház szerepe a moldvai csángók etnikai iden-
titásának kialakulásában a 17. században. In: Veszélyeztetett örökség, veszélyezte-
tett kultúrák: A moldvai csángók. Szerk. Diószegi László. Budapest, 2006. 16.o.

6 Petrus Parcevic marcianapolisi érseknek, Moldva aposotoli vikáriusának levele 
a lengyelországi pápai nunciushoz. 1671. március 7. Bákó. „… Kéri járjon közben 
a lengyel királynál, hogy írjon a vajdának és sürgesse a vallásszabadság tiszteletben tartását, 
mert a szakadárok teljesen elnyomják õket…” Benda 2003. 653.o

7 Uo: 17.o.
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csak nyelvük és vallásuk különbözteti meg õket, élelmük, ruhájuk, visel-
kedésük egyforma.” Arról is beszámol, hogy két szerzetes „törökké lett” 
azaz áttért a mohamedán hitre.8 Az esetet megerõsitette Simone Appo-
lini de Vigilia dalmát ferences is, aki beszámolójában kitér arra a két 
domokosra, akik közül az egyik összeállt egy rosszéletû nõvel, és a sza-
kadárok, azaz a görögkeletiek között halt meg. A jelentés szerint a másik 
ismét törökké lett, azaz másodszor is felvette az iszlám vallást.9

A Vatikán külpolitikai doktrínája a 18. századig a kelet-európai orto-
doxia megtörése és a katolicizmus keleti terjeszkedése volt. Ennek jegyé-
ben Moldvát missziós területként kezelte, és elsõsorban ferences és 
jezsuita hittérítõket küldött a térségbe. 

A középkori magyar állam fennállásig a moldvai terület pappal való 
ellátásával nem volt gond. A közeli csíksomlyói ferences kolostor bákói 
leányegyházának barátai, illetve a magyar király által kinevezett szeret-
vásári és árgyesi püspökök papjai gondoskodtak a hívek lelki gondozásá-
ról. A magyar királyság három részre szakadása után a magyar jelenlét 
fokozatosan kiszorult Moldvából. Az esztergomi érsekség helyett elõbb 
a szófiai, majd a szerbiai, marcianopolisi érsekséghez kapcsolták Mold-
vát, majd az 1600-as évek elején a lengyel egyház szerezte meg a bákói 
püspökséget. A magyar nyelvû katolikusok problémáit csak fokozta 
a reformáció, aminek következtében Magyarország nagy része reformá-
tussá vált. A csíksomlyói kolostor ugyan megmaradt, de saját fenntar-
tása is gondot okozott, a bákói rendház mûködtetése meghaladta ere-
jét. Ettõl az idõszaktól a folyamatos kérések ellenére csak elvétve került 
magyarul tudó pap a Szeret mentére. A Vatikán által küldött missziós 
latin nyelvû papok a románnal könnyebben boldogultak, a magyart nem 
tudták, de nem is akarták megtanulni. Azért sem, mert a nehéz és veszé-
lyes missziós munkát kis kivétellel ideiglenes állapotnak tekintették, és 
minden igyekezetükkel azon voltak, hogy mihamarabb és minél jobban 
meggazdagodva térjenek vissza Moldvából.10 Nem csoda, hogy ilyen 
körülmények között a magyar nyelvû hitélet szinte teljesen kiszorult 

8 Beke Pál jezsuita misszionárius jelentése. 1644. július 31. után. Benda 2003. 269.o.
9 Tóth István György 2006. 15.o.
10 A moldvai katolikusok áldatlan helyzetétét, a középkori moldvai katolikus egy-

ház szétesését érzékletesen mutatja be Benda Kálmán. „A 17. század közepén 
még hét-tiz misszionárius is volt Moldvában, késõbb már csak kettõ-három.” A jelenté-
sek többször számolnak be a kötelességüket elhanyagoló, üzletelõ, részegeskedõ, 
ágyast tartó, vagy házas szerzetesekrõl. Benda 2003. 43.o.



„…nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva vann.” 167

a templomokból, illetve a folyamatos és nagymértékû paphiány miatt 
a helyi  „deákok” pótolták a hiányzó pasztorációt.11

A „deákok” hitéletben betöltött szerepe a legutóbbi idõkig igen jelen-
tõs volt a csángó falvakban, hiszen a krónikus paphiány, és az anyanyel-
vükön nem beszélõ papok miatt a közösségeknek valamilyen megoldást 
kellett találni az alapvetõ papi teendõk ellátásra. A falusi paraszt kánto-
rok feladatkörébe tartozott a félre esõ közösségekben való mindenna-
pos lelki szolgálat mellett a temetés, harangozás, de õk vezették a magyar 
nyelvû éneklést is. fontos szerepük volt az oktatásban is, hiszen Mold-
vában a közoktatás megszervezésére csak a 19. század végén került sor. 
Így a deákokra hárult a fontosabb imák, énekek és a hit alapigazságainak 
megtanítása. A románul prédikáló, gyakran 10–12 községben szolgáló 
pap és a magyarul beszélõ, képzetlen, de a közösségben élõ paraszt kán-
torok között egyfajta munkamegosztás alakult ki, ami a 20. század köze-
péig számos helyen létezett.12A 18–19 századi egyensúlyi helyzet idõvel 

11 Angelo da Sonnino és francesco Antonio Da San felice konventuális feren-
ces misszionáriusok jelentése francesco Ingolinak, a Hitterjesztés Szent 
kongregáció ja titkárának. 1633 nyara, Erdély. „… A magyaroknak sok templomok 
van, de nem egy helyen méltatlan, vagy fel nem szentelt személyek végzik a papi teendõ-
ket…” Benda 2003. 175. o.

12 A paraszt kántorok fontos szerepét jól mutatja be Dominique Jacquet jászvásári 
katolikus püspök levele Amann Josef Hurter jászvásári osztrák–magyar konzul-
nak. Jászvásár (Jassy, Iasi), 1897. április 7. „A daszkálok intézménye rendkívüli fontos-
sággal bír a vallás jövõjére nézve Romániában. Jelenleg csak 27 plébániánk van, azaz 27 
lelkészkedõ papunk van, de 120 plébániai és f iókegyházi templomunk van, amelyek mind-
egyikéhez egy daszkál van beosztva. Jelenleg tehát 120 daszkálunk van, fontosabb helységek 
számbavétele nélkül, ahol még templomok sürgõs építésére volna szükség, amelyekhez újabb 
daszkálok osztatnának be. 

 A daszkál szerepe saját helységében igen fontos. A templomban orgonázik, az éneket vezeti, 
és azt a hívõknek tanítja. Azon kívül a templomban nemcsak a gyermekeknek, de még 
a hívõknek is vallástant ad elõ. Az egyházi ünnepélyeken õ mondja el fennhangon az imá-
kat, melyeket mindenki utána mond el. A betegeket meglátogatja, vallási kötelességükre 
buzdítja õket, és elõhívja a papot, aki gyakran igen messze lakik. Ha a plébános akadá-
lyozva van, akkor a daszkál végzi el a temetési szertartásokat. Ugyanez történik, midõn 
a lelkész nem mehet valamely távol esõ fiókegyházi templomba vasárnapi misét tartani, 
akkor is a daszkál hívja össze a templomba a hívõket, az egyházi gyülekezet felett elnö-
köl, elmondja az imákat, vagy egyházi népnyelven írt énekeket énekeltet. Már pedig ily eset 
igen gyakran fordul elõ, miután mindenegyes falusi plébános, egyre másra, 4 vagy 5 f iókegy-
házi templommal bír, ahová a lelkész havonta csak egyszer, sõt, elõfordul, hogy évente csak 
két vagy háromszor mehet. Az ily helyiségekben a daszkál hatalma majdnem korlátlan 
és felülmúlja a plébánosét.” Seres Attila: „A magyar nyelv annyi lélek üdvösségére 
eredménnyel tanítható.” források a moldvai magyarság anyanyelvû oktatási lehe-
tõségeinek tanulmányozásához a papi képzésben, a 19. század végén. Lymbus. 
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azonban a deákok kárára változott meg, ami végül az évszázados „intéz-
mény” megszûnéséhez vezetett.13 

A moldvai katolikusok túlnyomó többsége még a 19 század második 
felében is magyarul beszélt. (1859-ben Moldva 52881 katolikus vallású 
lakosának 71,6%-a magyar anyanyelvûnek vallotta magát)14 Ennek elle-
nére az egyházban a román nyelv erõteljes térnyerése volt tapasztalható. 
Dominico Brucani missziós prefektus 1804-ben kötelezõvé tette, hogy 
a hittan oktatása és a templomi ájtatosság felváltva, románul és magya-
rul történjen. Megjegyezzük, hogy a rendelet célja ekkor még nem a csán-
gók elrománosítása volt, hanem az olasz papok védelme a helyi, magyarul 
beszélõ közösségekkel szemben, akik berzenkedtek az idegen atyák ellen.15 

A román nyelv terjesztése ekkor még nem kapcsolódott össze a 19. szá-
zad végén kibontakozó román nacionalista törekvésekkel. Ezt jól mutatja, 
hogy Arduini Rafael missziói prefektus két tannyelvû elemi iskolát hozott 
létre és a tantárgyak hatékonyabb tanítása érdekében 1841-ben 1000 
román, magyar és latin nyelvû ABC-s könyvet és katekizmust nyomtatta-
tott a iasi-i nyomdával. A missziós püspök Moldva elképesztõ analfabetiz-
musán szeretett volna javítani. (113 lakosból 1 tudott írni, olvasni!)16 

A magyar nyelv kiszorítására tett próbálkozások csak a század végén 
erõsödtek fel, amikor 1864-ben megszületett az egyesült fejedelemség 
elsõ közoktatási törvénye. A kötelezõ elemi oktatás kizárólag románul 
folyhatott, a tanítók csak románok lehettek. A moldvai csángó falvakban 
román nyelvû óvodákat hoztak létre és az élet más területein is erõsödött 
a román nyelv szerepe. A katolikus csángó falvakba kizárólag ortodox 
elöljárókat, polgármestereket, jegyzõket neveztek ki abban a remény-

Magyarságtudományi forrásközlemények. fõszerk: Ujváry Gábor. Budapest. 
2003. 348 o.

13 Seres Attila: A magyarországi segélyezés szerepe a moldvai csángók egyházi oktatásá-
ban a XIX. század végén. In: Székelyföld, VIII. évf. (2004) 6. sz. 90.o. A „deákok-
ról” szerepérõl részletesen ír Táncos Vilmos a „Deákok” (parasztkántorok) moldvai 
magyar falvakban. c. tanulmányában. In: Erdélyi Múzeum LVII. (1995) 3–4. füz.

14 TánczosVilmos: A moldvai csángók lélekszámáról. In: Csángósors. Moldvai csángók 
a változó idõkben. Szerk.: Pozsony ferenc. Budapest, 1999. 14.o.

15 Seres Attila: „Csángómentés” Moldvában a XIX-XX. század fordulóján In: Pro Mino-
ritate. fõszerk. Tóth István. Budapest 2002. tél. 21.o.

16 Seres Attila: A magyarországi segélyezés szerepe a moldvai csángók egyházi oktatásában 
a XIX. század végén. In: Székelyföld, VIII. évf. (2004) 6. sz. 90.o., valamint Varga 
Andrea: A moldvai magyar római katolikusok oktatásának kérdései és a helyi köz-
igazgatás 1859–1920 között. In: Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák: 
A moldvai csángók. Szerk. Diószegi László. Budapest, 2006. 71.o.
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ben, hogy a csak románul folyó hivatalos ügyintézés felgyorsítja a csán-
gók románosítását.17 A román nyelv erõltetése az ekkor még többnyire 
csak magyarul beszélõ csángó közösségek ellenállását váltotta ki. A naci-
onalista oktatási minisztériumban azonban hallani sem akartak azokról 
a visszatérõ csángó kérelmekrõl, amelyek magyar, vagy legalább magya-
rul tudó tanítókat igényeltek annak érdekében, hogy a gyermekek köny-
nyebben tanulhassanak meg románul. A folyamatos visszautasítás azt 
eredményezte, hogy a csángók vonakodtak iskolába küldeni gyermekei-
ket, amit a tanítók lefizetésével, orvosi igazolásokkal értek el. Ez viszont 
a csángó falvak közoktatási helyzetének katasztrofális romlásával járt és 
ahhoz vezetett, hogy az írástudatlansági mutatók ezekben a közösségek-
ben szinte semmit nem javultak.18 

Az Oktatási Minisztérium a csángók vonakodását pénzbüntetések 
kiszabásával, új iskolák építésével és a román nemzeti érzést erõsítõ éne-
kek, táncok tanításával próbálta legyõzni. Az eredményességet illetõen 
azonban sokat árulnak el az 1912-es népszámlálás adatai, amelyek sze-
rint a csángó falvakban az írástudók aránya még ekkor is messze a Mold-
vai átlag alatt maradt.19 feltételezhetõ, hogy a máig tapasztalható elmara-
dottságnak, a csángó értelmiség hiányának gyökerei ezekhez a rendele-
tekhez is visszavezethetõk. 

A templomokban használt nyelvet illetõen döntõ és magyar szem-
pontból negatív változást hozott az önálló iasi-i püspökség 1884-es lét-
rehozása. Az alapítást Balla Gyula dormánfalvi (Dormanesti) mino-
rita plébános Csák Alajos aradi minorita rendfõnöknek irt levelében így 
kommentálta: Moldvában a magyarság ügye elveszett. Itt a magyar Minorita 
rendtartomány többé lábát meg nem vetheti, és igen valószínû, hogy Kárpáthy és 
én vagyunk az utolsók kik a hármas hegy és négy folyam hazájából itt ideig óráig 
hivatásunknak élhetünk. Csudálkozva fogod kérdezni: hogy lehet az? Hát csak 
úgy édes barátom, hogy nincs többé „moldvai missió”, hanem helyette „Dioecesis 
Jassyensis in Principatus Moldaviae.”20

17 Seres Attila: „Csángómentés” Moldvában a XIX–XX. század fordulóján In: Pro Mino-
ritate. fõszerk. Tóth István. Budapest 2002. tél. 27.o.

18 Varga 2006. 73–74. o. (I. Grigoriu területi tanfelügyelõ 1901-es jelentése a férfi-
aknál 98% a nõknél 100%-os analfabetizmusról számol be.)

19 Uo. 76.o. (A katolikusoknak ekkor csupán 4–5%-a írástudó, szemben a moldvai 
31%-os átlaggal!)

20 Balla Gyula Lajos dormánfalvi plébános levele Csák Alajos Cirjék aradi minorita 
rendfõnöknek
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Az önálló helyi egyházszervezet létrehozása jogos aggodalommal 
töltötte el a magyar minoritákat, de a moldvai katolikusság szempontjá-
ból elengedhetetlen volt. A terület akuttá váló problémái, az állandósult 
paphiány, a plébániák és templomok alacsony száma a Vatikán sürgõs 
lépéseit indokolta. Nem véletlen, hogy az egyházmegye alapítását követõ 
második évben már elkezdte mûködését az önálló iasi-i papnevelde is. 
A szemináriumba kezdetben fõleg a moldvai városok katolikus fiataljait 
(lengyeleket és németeket) vették fel, de sok falusi csángó család gyer-
meke is bekerülhetett. A falun élõ csángó ifjaknak kizárólag a papi hiva-
tás jelenthette a felemelkedést, ezért kezdettõl fogva nagy tekintélyt és 
megbecsülést jelentett a szemináriumi felvétel, még akkor is, ha a jezsu-
ita intézmény köztudottan szigorú és hermetikusan elzárt volt.21 

A magyar nyelv háttérbe szorítása azonban nem csupán a iasi-i sze-
mináriumon belül zajlott. A magyar nyelvû katekizmusokat 1866-ban 
kétnyelvûre cserélték, majd 1893-tól csak román nyelvû füzeteket kap-
hattak a hívõk. A folyamat betetõzéseként az elsõ iasi-i püspök a jezsu-
ita Nicolao Giuseppe Camilli 1883-ban kötelezõvé tette a román nyelv 
kizárólagos használatát a moldvai katolikus templomokban.22

A magyar érdekek idõleges érvényesítésére mégis némi esély kínál-
kozott. A millenniumhoz közeledve egyre nagyobb társadalmi és politi-
kai figyelmet kaptak a Kárpátokon kívüli magyarok, elsõ sorban a buko-

 Dormánfalva (Darmanesti), 1896. március 2. Közli: Seres Attila: „A magyar nyelv 
annyi lélek üdvösségére eredménnyel tanítható.“ források a moldvai magyar-
ság anyanyelvû oktatási lehetõségeinek tanulmányozásához a papi képzésben, 
a 19. század végén. Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. fõszerk: 
Ujváry Gábor. Budapest. 2003. 335. o

21 „A seminarium máris, a majd megnyitandó novitiatus hasonlólag a seminariumhoz olasz 
mintára lesz berendezve. Az olasz minta pedig abban áll, hogy 12 évesnél f iatalabb, de 14 
évesnél idõsebbet nem vesznek föl növendéknek. A növendékek az egész idõ alatt míg csak 
presbyterekké föl nem szenteltetnek a seminarium illetve a zárda falai között maradnak, 
még szülõik látogatására sem szabad nekik sohasem hazamenni; itt vacatiónak helye nincs. 
A növendékek az egész idõ alatt tanulnak oláhul, franciául, görögül, latinul, és gondolom, 
de egész biztos nem vagyok benne, németül is, de magyarul értsed meg jól magyarul egy szót 
sem, ezt biztosan tudom. Már most elképzelhetõ e az az eset, hogy egy 12 esetleg 14 éves 
gyermek – ha mindjárt magyar szülõktõl származott is – tíz évnél tovább anyanyelvén egy 
szót sem beszélhetvén, – leg föllebb titokban és suttogva, – 10 év múlva ha ismét kikerül el 
ne feledje a magyar nyelvet, és képes legyen híveinek magyarul praedicalni, és egyéb functiót 
végezni – habár ezt tenni egyenesen nem is lenne megtiltva, – vagy egy ilyen lelkész annyira 
lelkesülne a magyar testvérek anyanyelve iránt, hogy azt újból megtanulja, mikor emiatt úgy 
az egyházi, mint a világi elöljárók egyenes rosszallásával is találkoznék?” Uo: 338.o.

22 Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Budapest, 2001. [Hatodik kiadás] 120.o.
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vinai székelyek és a moldvai csángók. A magyar kormányok és a magyar 
katolikus egyház korábban többször tettek eredménytelen kísérletet arra, 
hogy a Moldvát visszakapcsolja a magyar egyházi fõhatóság alá.23 A iasi-i 
püspökség 1884-es létrehozása után nyilvánvalóvá vált, hogy ennek 
nincs többé realitása. Az is kiderült, hogy sem a Vatikán, sem a jezsuita 
rend római generálisa nem tesz semmilyen lépést a magyar nyelv mold-
vai megõrzése érdekében.24 

A reménytelennek tûnõ helyzetben kapóra jött, hogy amint azt Ste-
fan Lippert von Granberg az Osztrák Magyar Monarchia iasi-i kon-
zulja korábban már jelezte, a püspökség által alapított papi szeminárium 
súlyos pénzügyi gondjai miatt a Monarchia segítségére szorult. A kibon-
takozást és a tárgyalások elkezdését az is segítette, hogy a románosítást 
szorgalmazó Camillit váratlanul Rómába helyezték. Az 1895-ben kine-
vezet minorita Dominique Jaquet a freiburgi katolikus egyetem profesz-
szora sokkal nyitottabban viszonyult a magyar kérésekhez.25 A közös 
érdekek mentén a tárgyalások hamar eredményre vezettek. Bánffy 
Dezsõ miniszterelnök hajlandónak mutatkozott rendszeres pénzügyi 
segítséget nyújtani (évi 2000 frank)26 a iasi-i szemináriumnak, aminek 

23 Seres 2002: 21. és 26. o.
24 Uo: 35.o.
25 Dominique Jacquet jászvásári katolikus püspök levele Amann Josef Hurter jász-

vásári osztrák–magyar konzulnak Jászvásár (Jassy, Iasi), 1897. április 7. „Egyház-
megyei hívõnépem többsége magyar nyelvû. Moldova körülbelül 65.000 magyar eredetû 
katholikus lelket számlál. Belõlük legalább 40.000 nem ért mostanig más nyelven, csak 
magyarul. Valami 10.000-en románul beszél, körülbelül 15.000-en átmeneti állapot-
ban vannak. Érdekes tarkaságok tapasztalhatók e tekintetben. Otthon gyakran magyarul 
beszélnek, míg a templomban a prédikáció és ének románul megy, míg a vallástani órá-
kat magyarul tartják. A háznál ellenben románul oktatják a népet, míg a daszkál, vagyis 
a kántortanító hû marad a magyar nyelvû hagyományos énekekhez. Mindezekbõl kitûnik, 
hogy ha azon intézet növendékei, melyet alapítani óhajtok, románul kell, hogy tudjanak, 
mint ahogy azt a nép egy részének igényei és az ország törvényei megkövetelik, mindazon-
által a szigorú lelkiismereti kötelesség arra késztet, hogy a jövendõbeli papsággal, úgy a vilá-
giakkal, minta a szerzetesekkel a magyar nyelvet megtanultassam, amely az egyedüli nyelv, 
amellyel szent szolgálatukat teljesíthetik a katholikus nép többségének kebelében. Ennél 
fogva, ha a román az oktatás általános nyelve kell, hogy legyen, amint azt az ország törvé-
nyei megkövetelik, mindazáltal a magyarnak kell a f iatal katholikus levita nyelvének lenni. 
Neki ezt a nyelvet mintegy második anyanyelvet kell tudnia. Kellemesen és könnyedén kell 
neki azt beszélni, úgy amint azt a vallás tisztelete megkívánja, és amelynek ezen nyelv 
szent igazságait nyilvánosan kell, hogy kifejezze.” . Közli: Seres 2003: 346–347.o. 

26 Seres 2002: 34.o.
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köszönhetõen az ekkor már túlsúlyban lévõ csángó növendékek 1896-tól 
rendszeres magyar nyelvoktatásban részesülhettek.27

A magyar miniszterelnök azonban világosan látta, hogy a jezsu-
ita alapítású iasi-i szemináriumban korlátozott sikereket érhet csak el és 
azt is felmérte, hogy a ferences-minorita Dominique Jacque püspöknek 
sem szívügye a rivális rend papneveldéje.28 Az új püspök önálló ferences 
noviciátus létrehozását tervezte, amelynek vezetését a Klézsén szolgáló 
minorita Kárpáthy Gráciánra bízta volna. A szemináriumban, amelynek 
célja a csángó falvak magyarul beszélõ papokkal való ellátása lett volna29 
heti három alkalommal tanítottak volna magyart és az egyik szünetben 
a társalgás ezen a nyelven folyhatott volna. Úgy látszik, – folytatja a püs-
pök  …… konzulnak irt levelében – hogy ezen pontosan és állandóan szem elõtt 
tartott intézkedésekkel a fiatal papoknak sikerülni fog a magyar nyelvet, melyet 
tizenkét évi gimnáziumi és theologiai tanulmányaik alatt tanulni és beszélni fog-
nak, könnyen és finomul beszélniük.30 

Bánffy közölte, hogy jelentõs, évi 10 000 frankos támogatást haj-
landó biztosítani az új szemináriumnak azzal a feltétellel, ha annak kere-
tei között egy kántor és kántortanítóképzõ is helyet kap. (A felvetésben 
nyilván szerepe volt, hogy a moldvai csángó falvak egyházi életében 
mindig meghatározó szerepet játszottak a paraszt kántorok, a „deákok”.) 

A szeminárium és a képzõ helyszíne kezdetben a Bákó melletti 
Kaluger (ma Lujzikalagor) lett volna, késõbb azonban az északi csán-
gók lakta terület peremén fekvõ Halasfalva (Halaucest) mellett döntöt-
tek. Amint késõbb meglátjuk a noviciátus szigorú zártsága miatt a kör-
nyezetnek nem volt túl nagy jelentõsége, de kétségtelen, hogy Halasfalva 
ekkor már jelentõsen elõrehaladottabb volt az elrománosodás tekinteté-
ben, mint a színmagyar Kaluger.

27 felix Wieræinski, a jászvásári jezsuita papi szeminárium rektorának levele Vaszary 
Kolos esztergomi érsekhez

 Jászvásár (Jassy, Iasi), 1896. december 12. „A növendékek túlnyomó része három évfolyamon 
tanulja a magyar nyelvet. Tizennégy theologus és f ilosofus tisztelendõ Pál úrnak, ezen pap-
nevelõ intézet elsõ csángó eredetû fölszentelt papjának vezetése alatt, a többi ifjú pedig néhány 
gyöngébb tehetségû kivételével, két évfolyamban Istoceanu György philosophiai hallgató veze-
tése mellett tanul magyarul, még pedig örömmel.” Közli: Seres 2003: 344.o.

28 Részletesen ld. Seres 2002.: 33.o.
29 Dominique Jacquet jászvásári katolikus püspök levele Amann Josef Hurter jász-

vásári osztrák–magyar konzulnak Jászvásár (Jassy, Iasi), 1897. április 7. „Szándé-
kom a jövendõbeli szerzetes papságot - amelyrõl itten van szó – a magyar származású nép 
közül össze toborzani. Közli: Seres 2003.: 347.o. 

30 Uo.
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A biztató kezdetek után a hosszú távú együttmûködés mégsem való-
sulhatott meg. Goluchowski Agenor külügyminiszter átiratában figyel-
meztette Bánffyt, hogy a halasfalvi iskola támogatása román részrõl 
hasonló, birodalmi és magyar szempontból nem kívánatos igényeket 
generálhat. A csángó szemináriumnak nyújtott támogatás esetén a román 
kormány ugyanilyen igénnyel léphetett volna fel az erdélyi román isko-
lákkal kapcsolatosan, ami az egyre erõsödõ román nemzeti mozgalmak 
miatt érzékeny belpolitikai problémát érintett. Az, hogy minderre a közös 
külügyminiszter hívta fel a figyelmet annak volt köszönhetõ, hogy az 
oroszok megerõsödésétõl tartó Monarchia nem óhajtott egy könnyen 
elhárítható, birodalmi szempontból jelentéktelen nemzetiségi ügy miatt 
konfliktusba keveredni a szövetséges Romániával.31 

A halasfalvi ferences noviciátus és kántorképzõ végül a Monarchia 
támogatása nélkül is felépült. Kérdéses, hogy falai között hosszú távon 
megvalósulhatott volna-e a magyar nyelv oktatása, de nyilvánvaló, hogy 
a támogatás elmaradása sokat rontott a jövõ magyar esélyein.

A ferences szeminárium végül nem különbözött a iasi- papneveldé-
tõl. A csángó gyerekeket a külvilágtól szigorúan elzártan nevelték, szüle-
ikkel nem tarthattak kapcsolatot, még a szünidõben sem mehettek haza. 
A rokoni látogatások csak a tanárok jelenlétében zajlódhattak, idegenek 
csak rektori jóváhagyással léphettek az iskolába. A tanítás úgy a szeminá-
riumban, mint a kántorképzõben kizárólag románul folyt és nagy hang-
súlyt kapott a román nemzeti nevelés.32 

A korszakot értékelve kétségtelen, hogy a magyar nyelv egyre foko-
zódó mértékben háttérbe szorult, jobbára csak a családi kommunikáci-
óra korlátozódott. A jelentésekbõl ugyanakkor kitûnik, hogy a moldvai 
csángók nyelvi állapotán még csak keveset rontottak a közoktatásban és 
a közélet egyéb területén bevezetett korlátozó intézkedések. Ami az egy-
házat illeti, megjelentek a magyar nyelv kiszorítását célzó rendeletek, de 
a késõbb tapasztalható durva nyelvi diszkrimináció még nem volt jel-
lemzõ. A papok többsége ugyan idegen volt, románul prédikált, de az 
ekkor még jelentõs feladatokat ellátó deákok képesek voltak az alapvetõ 
egyházi szolgáltatásokat anyanyelven ellátni.33 Meghiúsulása ellenére 
figyelemre méltó volt a Bánffy féle „magyar akció” amely azt mutatta, 

31 Seres 2002.: 39.o.
32 Uo: 38.o.
33 A „deákok” meghatározó szerepét jól mutatja, hogy a korszakban mintegy 27 pap 

mellett 120 deák szolgált. Dominique Jacquet jászvásári katolikus püspök levele 
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hogy a gazdasági tekintetben erõs anyaország képes lehet a csángóknak 
még a legkényesebb téren is segítséget nyújtani.

A „nagy verekedés”, az elsõ világháború alaposan átrendezte 
Kelet-Európa térképét. A csángók esetében ez azzal járt, hogy a 100 
km-es távolság helyett közel 600 km választotta el a csángó falvakat 
Magyarország határaitól. Ennél is fontosabb volt, hogy a világháború 
elõtti dinamikusan fejlõdõ nagyhatalom helyett egy sok sebbõl vérzõ 
kis ország próbálta védeni a néhány tízezerrõl hirtelen 3 millióra duz-
zadt külhoni magyar érdekeit. Az esélyeket rontotta, hogy a szent istváni 
országhatárokra vágyakozó és abból semmit sem engedõ magyar reví-
ziós politika a környezõ országok hasonlóan csökönyös és nacionalista 
politikájával állt szemben.

Az új erõtérben a csángókérdés jelentõsége alaposan csökkent. 
A magyar politikusokat elsõ sorban Kolozsvár, Marosvásárhely és a Har-
gita sorsa valamint Erdély 1,6 milliós magyarsága foglalkoztatta.

Pozitívum volt ugyanakkor, hogy az új határok miatt könnyebb 
lett a moldvai csángók és az erdélyi magyarok közötti kapcsolattartás. 
A csángó falvak ugyanis hagyományos gazdasági és kulturális kapcsolat-
ban voltak a csíki településekkel, amit a román hatóságok nem néztek jó 
szemmel, ezért adminisztratív eszközökkel (pl. nehézkes útlevél ügyin-
tézés) nehezítették. A határok átrendezésével a csángók ismét zavartala-
nul kereskedhettek a székelyekkel és könnyebben részt vehettek a csík-
somlyói búcsún is. Elvétve az is elõfordult, hogy erdélyi, vagy bukovi-
nai magyar pap utazott be Moldvába és magyarul misézett, gyóntatott 
a csángó községekben. 34

A fenti elõnyök azonban jelentéktelenek voltak a világháborúból 
gyõztesként kikerülõ, megerõsödött és az if jú nemzetállamokra jel-
lemzõen féktelenül nacionalista Románia asszimilációs törekvései mel-
lett. Az erdélyi magyarságot létszáma, gazdasági ereje, egyházai és nem 
utolsó sorban az anyaország valamennyire meg tudta védeni a leplezetlen 
románosítási törekvésektõl, de a csángók esetében a korlátlan és erõsza-
kos asszimiláció idõszaka kezdõdött el.

A római katolikus egyház és a nacionalista román állam között 
a csángók elrománosítása kapcsán egyfajta érdekközösség és együtt-
mûködés alakult ki. Ennek a furcsa kooperációnak az alapja a moldvai 

Amann Josef Hurter jászvásári osztrák–magyar konzulnak Jászvásár (Jassy, Iasi), 
1897. április 7. Közli: Seres 2003.: 348.o.

34 Vincze Gábor: Asszimiláció vagy kivándorlás. Budapest, 2004. 28.
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katolikusság sziget helyzetében keresendõ. Az ortodox tengerben élõ és 
a történelem során létéért mindig élet-halál harcot vívó moldvai katoli-
kus klérus a román állam létrejöttekor szembesült azzal a ténnyel, hogy 
katolikusként soha nem lehet egyenrangú a nemzeti vallásként szereplõ 
ortodox felekezettel. Az ekkor kialakuló és viharos gyorsasággal erõsödõ 
román nemzettudat és nemzeti egység két alapvetõ eleme a nyelv és az 
ortodox vallás volt. Az ortodox hit hiánya miatt a román nemzet azon-
ban máig nem hajlandó integrálni a moldvai katolikusokat, sõt idegen-
nek tartja és kiközösíti õket. Moldva csángó származású püspökei erre 
a kiközösítésre reagálnak a nemzeti téren tanúsított szokatlan buzga-
lommal, és így próbálják hátrányukat kompenzálni.35 Ennek köszön-
hetõ, hogy a valamikor magyar nyelven beszélõ, magyar származású 
csángó papok a 20. századtól románabbak lettek a románoknál, nem csak 
elutasítják, letagadják valamikori magyarságukat, de harcosan kiállnak 
a románositási törekvések mellett. 36

A moldvai katolikus papságnak az ortodox egyházba történõ beol-
vadástól való görcsös félelme a nemzeti karakter elvetése mellett azzal 
járt, hogy a klérus a mai napig a középkorra jellemzõ szigorú, dogma-
tikus vallási életet követel meg a hívõktõl. Hirdetése szerint „a katoli-
kus egyház az egyetlen megváltó egyház a világon levõ összes egyház 
közül”, amivel mintegy kiemeli a katolikusokat a környezõ, eretneknek 
tartott ortodox románságból. Tekintettel azonban arra, hogy az utób-
biak túlnyomó számbeli többségben vannak, és az államvallás privilégiu-
mait is élvezik, ezt csak úgy tudja elérni, hogy elszigeteli, tudatlanságban 
tartja, valósággal terrorizálja a csángó közösségeket. Ez ahhoz vezetett, 

35 Tampu ferenc: Román koncepciók a moldvai csángó-magyarokról a 20. század 
fordulóján. In:Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csán-
gók. (Szerk: Diószegi László) Budapest, 2006. 208–209.o.

36 A moldvai katolikus és az ortodox egyház közötti feszültséget jól megvilágítják  
Vladimir Peterca, kanonok, a bukaresti Szent Teréz r.k. teológiai intézet rektora 
által elmondottak.„Szeretnék kitérni egy másik igazságra is, az ortodox (úgymond test-
vér-) egyházzal való párbeszéd problémájára. Az ortodox egyháznak van egy olyan elve, 
amelytõl semmiképpen nem tántorítható el, éspedig az, hogy az igazi román ember ortodox 
kell legyen. Ez ugyanolyan gondolat, mint az, hogy az igaz magyar vagy az igaz lengyel 
ember katolikus. Az ortodox egyház esetében viszont ez az elv azért különösen veszélyes, 
mert kapcsolódik egy másik törekvésükhöz is, ami egy nemzeti egyház kialakítását célozza. 
Számunkra, és itt utalok a moldvai csángókra, ez azért veszélyes, mert ez által kisebbséggé 
válunk, s ott kell hagyjuk otthonunkat. S hova mennénk? Ott születtünk, ott éltük le az 
életünket, s azt akarjuk, hogy békén hagyjanak.” Egyházi kerekasztal. Budapest, 2005. 
április 15. Uo: 119.o.
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hogy a csángók mind közösségi mind egyéni kezdeményezõ készségü-
ket, önállóságukat elvesztették és vakon követik a pap utasításait.37

A moldvai klérusnak a középkortól a mai napig követett habitusa 
a legutóbbi idõkig kitûnõen mûködött. A csángók mindennél többre 
tartják hitüket, tisztelik egyházukat, a csángó családokban ma is óri-
ási presztízse van a papi pályának. Ugyanakkor a 21. század Moldvában 
jelentõs és robbanásszerû változásokat hozott. A rendkívül túlnépese-
dett területrõl Románia Európai Uniós tagsága után több százezer mun-
kavállaló – köztük nagyszámú katolikus – vándorolt Nyugat-Európába. 
Ez a migráció sokszoros hatással van a moldvai társadalomra, amelyek 
közül várhatóan az egyik legfontosabb a több évszázada fennálló egyházi 
viszonyokban történõ földcsuszamlás szerû változás lesz.

A Vatikán nem avatkozott be a iasi-i püspökség egyre durvább és lep-
lezetlenebb románosító akcióiba. Egyes feltételezések szerint ennek oka 
a Vatikán egyházpolitikai stratégiájában keresendõ. Ezek szerint Rómá-
ban évszázadok óta élt a remény, hogy a távoli nyelvrokonokat, a romá-
nokat egyszer majd katolizálni lehet, amihez az elsõ lépés az ott élõ, de 
magyar nyelvû hívek elrománosítása lett volna.38 Megítélésünk szerint 
Róma passzivitását nem ez indokolta. Lehetséges, hogy a középkori kato-
likus egyház külpolitikájában voltak ilyen elképzelések, de a 18. század-
ban a Vatikán érdeklõdése és aktivitása már az új világ, Amerika, késõbb 
pedig a felszabaduló gyarmatok felé fordult.39 

A Vatikán tartózkodó magatartása sokkal inkább abból fakad, hogy 
a iasi-i püspökség hitéleti szempontból a mai napig a legjobban teljesítõk 
között szerepel. A moldvai katolikusok híven követik papjaik minden uta-
sítását, naponta járnak misére, az egyházi ügyekben kiemelkedõen buzgók. 
Ha ehhez hozzátesszük, hogy a római katolikus egyház hagyományosan 
nemzetek feletti felekezet, nyilvánvalóvá válik, hogy Róma szempont-
jából a legutóbbi idõkig ideálisnak tûnt a fiatal egyházmegye mûködése. 
Ez okozta, hogy a Vatikán szabad kezet adott az ortodox-katolikus ellentét 

37 Jelentés Sandu Ion hírszerzõnek Moldvában, a Nagyvezérkar felkérésére folyta-
tott vizsgálatáról. A moldvai katolikusok kérdése. 1945. november 17–18. A Ser-
viciul Special de Informaþii (Román Speciális Hírszerzõ Szolgálat) dokumentu-
mai. Közli: Olti Ágoston: A moldvai csángók román állam iránti lojalitásaa máso-
dik világháború alatt (II.) – román titkosszolgálati dokumentumok tükrében – In: 
Moldvai Magyarság. 2006. szeptember. Jakab 2006. 26.o

38 Vincze 2004. 57.o.
39 Benda 2003. 48.o
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miatt frusztrált iasi-i püspökségnek és nem avatkozott be az egyházi gya-
korlatban példa nélküli erõszakos románosítási folyamatba.

A 20. század elsõ felében a nacionalista román állam és az orto-
dox országban helyét keresõ f iatal katolikus klérus egymást túl-
licitálva hozta meg a magyar szót tiltó, a csángókat sújtó intézkedé-
seit. A demográfiai szakemberek szerint az európai normáknak meg-
felelõen készült 1930-as népszámlálás hemzsegett a csángókat érintõ 
durva hibáktól. A manipulációk eredményeként teljes községek csángó 
lakossága tûnt el, a megfélemlített emberek tömegesen vallották magu-
kat románnak, noha ebben az idõben a falu határát át sem lépõ asszo-
nyok többsége nem beszélte az államnyelvet. Így fordulhatott elõ, hogy 
a még ma is magyarul beszélõ Somoskán a népszámlálás egyetlen 
magyar anyanyelvû embert sem talált.40 

A népszámlálási adatok meghamisítása kitûnõ ürügyet szolgált arra, 
hogy a közhivatalokban és a közoktatásban teljes mértékben kiszorítsák 
a magyar nyelvet. A század elején elkezdõdött folyamat 1938-ra leplezet-
len, durva diszkriminációba torkollott. Ekkor a falvakban rendelet til-
totta a nyilvános helyeken elhangzó magyar beszédet és szó sem lehetett 
arról, hogy akár a színtiszta magyar településeken anyanyelvükön tanul-
hassanak a gyerekek.41

A moldvai katolikus egyház magyarellenes intézkedései semmivel 
sem maradtak el a szélsõségesen nacionalista román állam rendelkezései 
mögött. A prédikáció és a katekizmus nyelve a század elejétõl kötelezõen 
román volt, de a kántorok révén mégis elhangozhatott magyar szó és 
magyar ének a templomokba. Az egyre hevesebb tiltás következménye-
ként a 30-as években már a kántorokat is zaklatták a magyar nyelv hasz-
nálata miatt. 42 A magyarul tudó papokat rendszerint távoli, már régen 

40 Vincze 2004. 29.o.
 Az 1930-as népszámlálás szerint Moldvában 23 800 magyar anyanyelvû csángó 

élt. Domokos Pál Péter 1929-ben és 1932-ben végig járta a Szeret-menti csángó 
falvakat és arról számolt be, hogy a Bákó környéki katolikus települések többsé-
gében magyarul beszélnek. Domokos az egyházi sematizmusok, népszámlálási 
adatok és saját helyszíni kutatásait összegezve 55 000 magyarul beszélõ csángóról 
ír, míg Tánczos Vilmos a korábbi beszámolókat, a demográfiai trendeket és a mai 
adatokat összevetve ebben az idõszakban mintegy 45 000 fõben állapítja meg ezt 
a számot. Domokos 2001. Táncos Vilmos: A moldvai csángók lélekszámáról. In: 
Csángósors (szerk. Pozsony ferenc) Budapest, 1999. 21.o.

41 Domokos 2001. 177.o.
42 … Az egyház azonban tûzzel-vassal szolgálja az elrománosító politikát. A papok vagy 

nem tudnak, vagy nem akarnak magyarul beszélni, de 1938 óta még azt sem engedik, hogy 
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elrománosodott falvakba helyezték, és a püspökség gondosan ügyelt 
arra, hogy a magyar településekbe kerülõ lelkészek egy szót se tudjanak 
a hívõk nyelvén.43

A papok magyarellenességének egészen kirívó példájával találkoz-
hattunk forrófalván, ahol a plébános, Romilla Bonaventura a szószékrõl 
jelentette ki: „Legyen átkozott a magyar nyelv és aki magyarul beszél!”Megtil-
totta a faluban a guzsalyasokat és a kalákákat, mert itt magyar beszéd és magyar 
nótázás folyik, sõt elvakultságában odaáig ment, hogy nem esketi össze azt a fiatal 
párt, amelyik nem tudja románul a katekizmust.”44.

A helyi papság a iasi-i püspökség teljes egyetértésével, sõt támo-
gatásával tilthatta a magyar nyelv használatát. A püspök Mihai Robu 

– Rab Mihály az északi csángó Szabófalva szülöttje volt, „de érzületében, 
mûveltségben teljesen román”45 Robu 1938-ban püspöki rendelettel tiltotta 
meg, hogy a iasi-i egyházmegye templomaiban magyarul hirdethesse-
nek igét.46 

A iasi-i és a halaucesti papi szemináriumokba elsõ sorban a már 
asszimilált északi csángó fiatalokat vették fel, „kiket erõs nemzeti szellemben 

legalább a kántor magyarul énekeljen. Az egyik említett faluban van ugyan egy fiatalem-
ber, aki „kiment” Brassóba, ott kántoriskolát végzett, de azt a pap nem hagyja a templom-
ban énekelni és a csendõrrel fenyegette meg.” Gyöngyössy Istvánnak a Magyar Misszió 
tanácsosának jelentése a pusztinai és lészpedi csángó-magyarok áttelepedési szán-
dékáról. Bukarest, 1946. május 16. Vincze 2004. 278. o. valamint Uo: 31–32 o.

43 „A moldvai csángóknak régebben elvétve akadt magyar plébánosuk is, de ma egyetlen egy 
sincs. Azaz, hogy mégis van egy magyarul is tudó pap, a neve Ferencz János, de õt Bute-
ára helyezték, hol a csángók már teljesen elrománosodtak és egy szót sem tudnak magyarul. 
Ezzel szemben az 5600 lakosú szinmagyar Forrófalván, vagy gyakoribb nevén Kákován 
a templomból teljesen számûzve van a magyar szó, a magyar ima és a magyar ének.”

 Részletek Csûry Bálint nyelvész moldvai útibeszámolójából. Debrecen, 1934 
június. Vincze 2004. 203–204.o. Domokos Pál Péter helyszini kutatásai alap-
ján arról számol be, hogy a csángó falvakban szolgáló papok többsége nem tud 
magyarul. Domokos 2001. 147–230.o.

44 Vincze 2004. 204.o.
45 Uo.
46 A Világosság interjúja Kompot Péter lészpedi csángó legénnyel. Kolozsvár, 1947. 

augusztus 27. In: Vincze 2004. 309.o. 
 Mihai Robu püspökké szentelésének 25. évfordulóján így nyilatkozott egy buda-

pesti újságírónak: „Édesanyám beszélte ezt a keverék nyelvet [vagyis a csángó-magyart], 
de én már elfelejtettem. S lehet, hogy folyik az ereimben magyar vér, de ha tudnám, hogy 
hol folyik, a bicskámmal megnyitnám, s kiengedném a földre, hogy megszabaduljak tõle.” 
Halász Péter, „A moldvai csángók múltjáról és jelenérõl”, Az I. magyarországi 
csángó fesztivál és konferencia, Jászberény, 1993, 119. old. 
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nevelnek. Ezekbõl lesz az új papi nemzedék s elõreláthatólag nevezetes tényezõi 
lesznek a csángók nagymérvû románositásának…” 47

A Vatikán teljes közömbösséggel hagyta az egyre erõsödõ diszkrimi-
nációt. A pápához irt drámai hangvételû könyörgések megválaszolatlanul 
maradtak, Róma áldását adta a moldvai katolikusok elrománosítására.48

A második világháborút követõ kommunista korszak a csángók 
erõszakos, durva asszimilációjának újabb fejezetét jelentette. A mold-
vai magyarok kiszolgáltatottságát fokozta, hogy a 1946-os földosztás-
ból a csángókat rendszerint kihagyták.49 Moldva ekkor már jelentõsen 
túlnépesedett terület volt, és a reform – mint az erdélyi területeken is - 
a többségben lévõ románokat részesítette elõnyben. 

A vizsgált idõszakban tovább folytatódott a demográfiai mutatók 
durva manipulálása, amely a korszak végére a moldvai magyarok teljes 
eltüntetését eredményezte. Jóllehet a Magyar Népi Szövetség aktivistái 
ezekben az években még 60 000 moldvai magyarról számolnak be,50 az 
1948-as népszámlálás már csupán 6600 magyarul beszélõ lakost jegy-
zett. Ez a szám az 1956-os átmeneti emelkedés (17 105) után 1966-ban 
8 332-re, 1977-ben 4 258-ra, míg 1992-ben 2165-re csökkent. Ha figye-
lembe vesszük, hogy az 1977-es és 1992-es moldvai magyar adatok tar-
talmazzák a Bákó megyéhez csatolt Gyimesbükk és Sósmezõ, illetve 
a Román megyéhez csatolt Gyergyóbékás, Almásmezõ és Gyergyódo-
mokos magyarjait, kitûnik, hogy a hivatalos román politika ekkor már 
nem óhajtott tudni a csángókról.51 

47 Vincze 2004. 204. o.
48 „ Mi szegény Kákovai és Nagy Pataki és más falvaki magyarok, a mi nyelvünkön csángó 

magyarok, újra összegyûltünk és nagy nagy szegénységünkbõl sokat tanácskoztunk mert 
amiota az idegeny papok töllünk el fogytak és az itten valo tanult papok marattak hát azu 
tán nagy keserûségben vagyunk oly formállag, hogy az magyar anyai nyelvet el akarják 
minden képpen tiltani mert az szent mise elõt valo imádságokat oláhul végzi az kántor, az 
énekeket hasonlo képpen és az ifijak ameddig az olá nyelven nem tudnak imádkozni, hát 
házosságra nem léphetnek….” A kákovai, nagypataki és újfalusi csángó-magyarok 
könyörgõ levele XI. Pius pápához. Nagypatak, 1930. In: Vincze 2004. 170.o. 

49 Laczkó István lábnyiki csángó visszaemlékezése a Magyarországra való áttelepü-
lésükre. 1947. február. In: Vincze 2004. 282.o.

50 Beke György újságiró riportja a lészpedi csángó-magyarok életérõl. Bukarest 
1957. In: Vincze 2004. 357.o.

51 Hetven év. A romániai magyarság története (Szerk: Diószegi László-R. Süle 
Andrea) Budapest 1990. 14.o.
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Magyarázatra szorul a csökkenõ trendbõl kiugró 1956-os adat. 
A növekedés hátterében az a rövid idõszak áll, amikor a történelem során 
elõször magyar nyelvû állami iskolák nyíltak Moldvában.

A példa nélküli folyamat oka a bukaresti kormány nemzetiségi 
politikájának átmeneti változásában keresendõ. Az 1946-os választáso-
kat a Román Kommunista Párt csak csalásokkal tudta megnyerni, és 
hatalma megszilárdításához a romániai nemzetiségek megnyerésére is 
szüksége volt. Ezért tett gesztusokat az erdélyi magyaroknak, és ezért 
kezelte a csángókat a romániai magyar nemzetiség részeként.52 

A moldvai csángóknak nyújtott bónuszokban a kommunisták és 
a római katolikus egyház közötti konfliktus is szerepet játszott. A buka-
resti kormánynak kapóra jött, hogy a baloldali Magyar Népi Szövetség 
zászlajára tûzte a csángó magyarok érdekképviseletét, és kiemelten kezelte 
az anyanyelv megõrzésének és használatának kérdését. Ezen a téren élesen 
ütközött a római katolikus egyházzal, amely – a fentebb bemutatott okok 
és elõzmények miatt – határozottan ellenezte a magyar szót.53 

A Magyar Népi Szövetség kihasználva a román kormányzat enge-
dékenységét intenzív munkához kezdett a csángó területeken. Meg-
jegyzendõ, hogy a nemzetiségi kérdésben tapasztalható olvadás mel-
lett a magyar nyelvû iskolák megnyitásában az is szerepet játszott, hogy 
a Bukarest ezzel próbált javítani a csángó falvak katasztrofális analfabe-
tizmusán. (A csángók írástudatlanságának hátterét korábban már meg-
világítottuk.) A kedvezõ légkör eredményeként 1949-ben 22, 1951-ben 
már 31 csángó faluban mûködött magyar tannyelvû iskola. Tíz települé-
sen magyar óvodát is nyitottak és a bákói tanítóképzõben magyar nyelvû 
tagozat indult.54

52 Uo: 16. o. illetve Vincze 2004. 42.o.
53 A magyar nyelv templomokból való szigorú kitiltásáról több dokumentum is 

tanúskodik. „Ha a történet úgy aggya, hagy találkozol Dr. Domokos Pal Pétervel, beszéle 
neki, hogy nalunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva vann.” Tóth György és 
Erzsébet. Lészpedi csángók levele a Magyarországra kitelepedett gyermekeikhez. 
Lészped, 1946 szeptember 30. In: Vincze 2004. 281.o. 

 A bákói római katolikus esperes a magyar nyelvû misével kapcsolatosan azt 
mondta:„Az istentisztelet anyanyelvi kérdése pedig el van intézve. Az istentiszteletet 
román nyelven kell folytatni.” A Magyar Áttelepitési Kormánybizottség feljegyzése 
Gyöngyösi János külügyminiszter számmára a pusztinai cxsángók helyzetérõl, 
Budapest, 1946, október 14. In: Vincze 2004. 282. o. 

54 Vincze 2004. 45.o.
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A MNSZ csángó programja kétségtelen elõnyei mellett súlyos 
károkat is okozott. A magyar politikusok nem vették f igyelembe, 
hogy a csángók identitástudatában történeti okok miatt kiemelkedõen 
nagy szerepe van a vallásnak. Ennek megfelelõen a moldvai magyarok 
a középkori Európára jellemzõen elsõ sorban felekezetükkel határozták 
meg magukat.55 A Magyar Népi Szövetség leplezetlenül egyházellenes 
magyar akcióját ezért sokan gyanakvással figyelték. Moldvában a kato-
likus egyházüldözés kezdete, a papok bebörtönzése és a szemináriumok 
megszüntetése gyakorlatilag egybeesett a magyar oktatás megszerve-
zésével.56 Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy a moldvai katolikus 
egyház szemében az MNSZ valójában a kommunizmust, az ateizmust 
és az antiklerikalizmust testesítette meg.57

A iasi-i püspökség természetesen kihasználta a magyar politikai 
szervezet programjának hibáit. Ahol lehetett élesen kritizálta a magyar 
tanárok katolikus szempontból elfogadhatatlan viselkedését.58 Ekkor 
tûnik fel elõször a „magyar az ördög nyelve” kifejezés,59 amely hatáso-
san  egyszerûsítette le a hitükhöz ragaszkodó csángók számára az ateista 

55 Tampu 2006. 208.o.
56 Luizi-Kalagorban a magyar iskola és a bentlakás a volt ferenc-rendi szeminári-

umban kapott helyet. Jakab Antal: Csángóság és a katolicizmus. Az identitástudat 
változásai. Budapest, 2006. 34.o. 

57 Vincze 2004. 44.o. A kommunista magyar szövetség egyházellenessége máig 
érzékelhetõ óriási károkat okozott Moldvában a magyar ügynek. Az MNSZ 
nem mérlegelte, hogy a csángók kimaradtak a magyar nemzetté válás folyamatá-
ból, mélyen vallásosak és általában sokkal erõsebb a vonzódásuk hitükhöz, mint 
a magyar nyelvhez.

58 „ A köség lakosága nincs jó véleményel a magyar tanitokrol, mert p-u. Farkas Gábor igaz. 
Kovács Olga tanitonánél alszik.” Raduly Mihály lészpedi tanító feljegyzése a Bákó 
tartományban mûködõ magyar iskolákkal kapcsolatos kérdésekrõl. Lészped, 
1951. december 11. in: Vincze 2004. 355. o. 

59 „Ezek a papok azt mondják, hogy a M.N.Sz.-t az ördögök szolgálják és a magyar nyelv az 
ördögök nyelve.” Orbán János beszámolója a Bákó tartományi csángók iskolaügyeirõl, 
az 1951–52-es tanév kezdetén. Bákó, 1951. szeptember 24. In: Vincze 2004. 346.o.

 „A katolikus papság ugyanis, amely teljes mértékben befolyása alatt tartja a néptömegeket, 
határozott ellenállást fejt ki a magyar iskola ellen. Azzal fenyegeti a népet, hogyha magya-
rul tanulnak a gyermekek, Magyarországra telepítik õket. … Vagy egészen durva formában 
azt is lehet hallani, hogy a magyar nyelv az ördög nyelve, az a gyerek, aki magyarul tanul, 
a pokolra kerül.” Bakcsi Miklós az MNSz, és Varga Jenõ, a közoktatásügyi minisz-
térium kiküldöttjének jelentése a Bákó megyei magyar tannyelvû iskolákkal kap-
csolatban. Bukarest, 1950. augusztus 7. In. Vincze 2004. 329. o.
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Magyar Népi Szövetség és a román nyelvû katolikus egyház közötti éles 
konfliktust.60 

A magyar iskolaprogramnak nem csupán egyházügyi tekintetben 
voltak hibái. Az újonnan szervezett iskolákat alkalmatlan, sokszor fûtet-
len épületekben helyezték el, hiányoztak a tankönyvek, oktatási eszkö-
zök. Az Erdélybõl küldött tanárok közül sokan számûzetésként élték meg 
a kötelezõ moldvai munkát és mindent elkövettek az erdélyi megyékbe 
történõ visszahelyezésükért.61 Sok dokumentum számol be részeges, kor-
rupt, oktatásra alkalmatlan magyar tanárról.62 

A végsõ mérleg megvonása mindezek ellenére nem lehet teljesen 
negatív. A majdnem egy évtizedig tartó program eredményeként mégis 
felnõtt egy magyarul írni-olvasni tudó generáció, aminek köszönhetõen 
a csángók teljes asszimilációja legalább egy emberöltõvel kitolódott.63

Az 1950-es évek gyökeres változásokat hoztak a kommunista Romá-
nia nemzetiségi politikájában. A kommunisták ekkor már leszámoltak 
a polgári ellenzékkel és a béketárgyalások befejezõdésével külpolitikai 
tekintetben sem volt többé szükség a Groza féle demokratikus, magyarba-
rát arculatra. A romániai kommunista diktatúra a két világháború közötti 
korszak nacionalista örökségével ötvözõdött, ami vészterhes jövõt jósolt 
a nemzeti kisebbségeknek. Gheorghiu-Dej, a Román Munkás Párt elsõ 

60 „Czikó Nándor nyomatékosan megállapította, hogy fõleg Simon Ferenc , Lészped, Hojdin 
Ferenc, Klézse és Gehrguti Andrei, azelõtt Gyergyó András, Ferdinánd községek lelkészei 
azok, akik egyházi átokkal, kiközösítéssel és kipellengérezéssel fenyegetik azokat a csángó 
magyarokat, akik a templomokban magyarul mernek imádkozni, vagy énekelni. A községek 
lakosai sírva kérték lelkészeiket, hogy járuljanak hozzá, hogy anyanyelvükön imádkozhas-
sanak és tartsanak magyar nyelvû istentiszteleteket. Ezek az emberi mivoltukból kivetkõzött 
papok azonban kijelentették, hogy a sátán nyelvén, vagyis magyarul nem hajlandók istentisz-
teletet tartani és híveiknek is megtiltották, hogy a templomban magyarul imádkozzanak. Akik 
mégis megtették, azokat fekete kereszttel jelölték meg és kiûzték a templomból.” A Magyar 
Távirati Iroda jelentése a kolozsvári Világosságban megjelent, a csángók helyzetével 
foglalkozó cikkrõl. Bukarest, 1947. augusztus 13. In: Vincze 2004. 307–308.o.

61 Bakcsi Miklós jelentése. Bukarest, 1950. augusztus 7. Uo: 330.o.
62 A dokumentumokból kiderül, hogy a magyar oktatás súlyos személyi és infra-

strukturális problémákkal köszködik. „Simon István az onesti II. ciklusos iskola igaz-
gatója állandó részegeskedésével rossz példát mutat a tanulóknak…. Az iskolákból kike-
rült fiatal tanerõk egyik rlsze nem tudott megküzdeni a csángóföldi nehézségekkel. Egye-
sek elvesztették munkakedvüket, mások hazaszöktek. Csak az elmúlt tanévben 15 erdélyi 
tanitó hagyta el önkényesen az állomáshelyét…A vládniki magyar tannyelvû iskola isko-
laépületének falai repedeznek. Az egyik tanteremben már nem is lehet tanítani.” Orbán 
János beszámolója…Bákó, 1951. szeptember 24. Uo: 346. o.

63 Uo: 50.o.



„…nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva vann.” 183

fõtitkára már 1953 januárjában kijelentette, hogy a Román Népköztársa-
ságban megoldották a nemzetiségi kérdést, ami egyértelmûen jelezte, hogy 
a nemzetiségi jogok drasztikus megnyirbálására kerül sor.64 

A Sztálin halála utáni sztálinista Romániában elkezdõdött a kisebb-
ségi iskolák felszámolása. A folyamat az évszázados magyar iskolarend-
szerrel rendelkezõ Erdélyben is elindult, a sokszorosan kiszolgáltatott 
moldvai csángó településeken néhány év alatt be is fejezõdött. A csángó 
falvak magyar iskoláit a lészpedi kivételével már 1953-ban felszámolták, 
de néhány évvel késõbb ezt is bezárták.65

Az 1950-es évek közepétõl Moldvában minden képzeletet felül-
múlóan erõszakos, Európában példa nélkül álló asszimiláció kezdõ-
dött. A csángók magyar eredetét „tudományosnak mondott, valójában 
politikai megrendelésre készült teóriákkal „cáfolták” meg, a közéletben 
és a templomokban szigorúan tilos volt a magyar szó. A magyar öntu-
datú csángókat nyilvántartották, üldözték, megfélemlítették. Tilos volt 
a magyarországiakkal, sõt az erdélyi magyarokkal való bármilyen kap-
csolatteremtés. A Magyarországról érkezõket az út mentén felállított 
rendõr- posztok megállították és visszafordították, s az erdélyi magya-
rok is csak állandó ellenõrzés mellett juthattak be a csángó falvakba. 
A  Ceausescu diktatúra utolsó évtizedében a „csángó” szó magyar újsá-
gokban való leírása is tilos volt.66

A kommunista diktatúrában a katolikus egyház és a román állam 
viszonyában drámai fejlemények zajlódtak. A kormányzat az államval-
lásként kezelt ortodox egyházon kívül az összes felekezetet háttérbe 

64 Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között II. 
rész: 1948–1965 In: Magyar Kisebbség III. évfolyam. 1997. 3–4. (9–10) szám

65 A falvak többségében 1953-ban szûnt meg a magyar iskola. A lészpedi és a gyime-
bükki iskolák 1959-ig mûködtek. Bartis Árpádnak, az oktatásügyi minisztérium 
volt felügyelõjének levele Domokos Pál Péterhez, a moldvai magyar oktatás fel-
számolásáról. Marosvásárhely, 1980. november 7. In: Vincze 2004. 361.o. illetve 
Jakab 2006. 35.o.

66 Diószegi-R.Süle 1990. 15.o. Halász Péter etnográfus feljegyzése a pusztinai 
rendõrségi zaklatásáról. Budapest 1976. augusztus. In: Vincze 2004. 369–377.o., 
illetve Pozsony ferenc: A moldvai csángók érdekvédelmi törekvései 1989 után. 
Budapest, 2004. 3.o.

 A példátlan intézkedésekhez a magyar kommunista kormányzat is asszisztált. 
Benda Kálmán leírja, hogy a Moldvai Csángó-Magyar Okmánytár c. nagysza-
bású tudományos munkáján csak titokban tudott dolgozni, mert az a hivatalos 
akadémiai munkatervében nem szerepelhetett. Benda Kálmán: A Moldvai csán-
gó-magyar okmánytár. Egy forráskiadvány története. In: História 1990. I. szám
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 szorította. Bukarest különös vehemenciával támadt a katolikus klérusra. 
1948. július 18-án egyoldalúan felmondta az 1924-ben kötött konkordá-
tumot, a görög katolikus egyházat megszûntette, a szerzetesrendeket fel-
oszlatta, a papokat bebörtönözte.67

A román titkosszolgálat, a hírhedt securitate erõszakkal, ígérgetés-
sel, vagy zsarolással több száz katolikus papot hálózott be, amivel szigorú 
kontroll alá vonta az egyház mûködését.68

Paradox módon a iasi-i püspökség és a nacionalista-kommunista 
román állam között a csángók elrománosítása terén teljes egyetértés, har-
mónia alakult ki. A katolikus egyház élen járt a magyarellenes intézkedé-
sekben. A magyar szentek tiszteletére szentelt templomok új védõszente-
ket kaptak, kényesen vigyáztak arra, hogy a iasi-i teológiára ne kerülhessen 
be magyar anyanyelvû csángó fiatal. A papi szemináriumban szélsõsége-
sen magyarellenes, román nacionalista oktatás folyt, így az innen kikerülõ 
papok a románosítás szószólói lettek, sõt a moldvai katolikus klérus sok 
helyen az állami megfigyelõ apparátus részeként is szolgált.69 

A kollaboráció eredményeként a iasi-i egyházmegyében szokatlan 
engedmények voltak tapasztalhatók. Itt a kommunizmus ideje alatt is 
lehetett plébániákat szervezni, templomokat építeni és a papi szeminári-
umokat is újra megnyitották. A mai bukaresti érsek, Ion Robu és a iasi-i 
segédpüspök, Aurel Perca a legdurvább elnyomás éveiben, az 1970-es és 
az 1980-as években hivatalosan és éveken át Rómában tanulhatott. Ezzel 
egy idõben a görög katolikus egyházat szigorúan betiltották és üldözték, 
és az erdélyi országrészben a római katolikus egyházat súlyos korlátozá-
soknak és üldözéseknek tették ki.70 

Az 1989-es forradalom és az azt követõ rendszerváltás ellentmondá-
sosságával együtt reményteli változásokat hozott Moldvában. A román 
politika sem volt mentes a kelet-európai megújulás anomáliáitól, de még-
sem lehetett összehasonlítani Ceausescu totalitárius diktatúrájával. Romá-
nia 2007-tõl az Európai Unió tagja lett, ami elvben az európai normák 

67 Részletesen ld. Marton József: A katolikus egyház helyzete a kommunizmus ide-
jén Erdélyben, különös tekintettel a püspökökre. In: Keresztény Szó. XXI. évfo-
lyam. 3. szám. 2010. március.

68 Varga Andrea: Moldvai katolikusok a Vatikán és a Szekuritáté között. In: Dió-
szegi 2006. 157–165. o.

69 Radu Rosetti, Meinolf Arens, Daniel Bein, Demény Lajos: Rendhagyó nézetek 
a csángókról. Szerkesztette és az elõszót írta Miskolczy Ambrus. Budapest, 2004. 
126.o.

70 Uo. valamint Jakab 2006. 36.o
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adaptálását is jelentette. Megjegyzendõ, hogy a csángó falvakban az uniós 
tagság kisebbségi, vagy emberi jogi tekintetben nem hozott változást. 
A túlnyomó többségében magyar anyanyelvû Pusztina óvodájában a mai 
napig tilos a magyar nyelvû mondókák tanítása, tisztán magyar községek-
ben sincs lehetõség az állami iskolákban a magyar nyelv tanulására. 

Jelentõs változást hozott, hogy a magyar politikában ismét priori-
tást kapott a határokon túli magyarság sorsa, és külön hangsúlyt kapott 
a csángók ügye. A különlegesen archaikus csángó kultúra iránt Magyar-
országon óriási érdeklõdés bontakozott ki, aminek köszönhetõen a civil 
társadalom nagy segítõkészséggel fordult a moldvai magyarok felé.71 

Az új helyzetben a csángók hamar éltek az önszervezõdés lehetõsé-
geivel, megalakították érdekvédelmi szervezeteiket, magyar nyelvû újság 
beindítását kezdeményezték. Az 1990 októberében létrehozott Moldvai 
Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) a helyi hatóságok heves ellen-
állása és folyamatos akadályoztatása ellenére 2000-ben megszervezte 
az iskolán kívüli magyar oktatási programot, sõt elérte, hogy néhány 
faluban a magyar, mint idegen nyelv az állami iskolában is választható 
legyen. 2009 õszén a helyi hatóságok és az egyház folyamatos ellenzése 
dacára már 21 faluban indult magyar iskola, ahol mintegy 1000 gyer-
mek részesülhet magyar nyelvtanításban. Az oktatási program nehézsé-
gei, hiányosságai ellenére kiemelkedõ jelentõségû, hiszen ennek köszön-
hetõen a történelem során elõször kialakulóban van a hányatott sorsú 
népcsoport értelmiségi csoportja, amely a 21. századi körülményeknek 
megfelelõen képviselheti a magyar kötõdésû csángókat. 

A helyi érdekvédelmi szervezet, a meglehetõsen késõn reagáló 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és különösen 
a csángók ügyét ismét napirendre tûzõ magyar külpolitika erõfeszíté-
seinek köszönhetõen a kérdés európai dimenziót is kapott. Az Európa 
Tanács raportõrt jelölt ki a csángó kérdés feltárására. A f inn Tytti 
 Isohookana-Asunmaa jelentésben tájékoztatta az ET a veszélyeztetett 
népcsoport helyzetérõl. A dokumentumot 2001. május 23-án az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyûlésének Állandó Bizottsága isztambuli ülésén 

71 A magyarországi civil társadalom jelentõs forrást biztosít a csángó oktatási prog-
ram támogatására. A „Keresztszülõk a moldvai csángó-magyarokért egyesület” 
több ezer „keresztszülõt” tömörít, akik évente 50–60 millió forinttal járulnak 
hozzá a csángó gyermekek magyar tanulásához.



186 DiósZegi lásZló 

a román diplomácia manõverei ellenére egyhangúan elfogadta és ajánlá-
sokat fogalmazott meg a csángó kultúra védelme érdekében.72

A pozitív – bár rendkívül lassan és ellentmondásosan lezajlódó – folya-
matok a legutóbbi idõkig nem érintették a moldvai katolikus egyházat. 
Petru Gherghel iasi-i püspök az 1992-es és a 2002-es népszámlálások 
alkalmával a szószékrõl felolvastatott püspöki körlevélben tette kötelezõvé, 
hogy a hívek románnak vallják magukat.73 A templomokban továbbra is 
tilos volt a magyar szó. Tempfli József nagyváradi püspök Ion Robu buka-
resti érseknek írott levelében beszámol arról, hogy Magyarfaluban Bog-
dán István primiciáján a magyar nyelven felolvasott evangélium halla-
tán a jelenlévõ két román pap reverendáját ledobva kivonult a templom-
ból.74 A püspök rendre elutasította a csángók magyar nyelvû misézésre 
vonatkozó kérvényeit, 2000 októberében Kolozsvárt a romániai római 
katolikus püspöki kar konferenciáján csalásnak nevezte a csángók köré-
ben végzett aláírásgyûjtést.75 Ugyanitt a csángó nyelvjárás létét vonta két-
ségbe.  „A miséket azoknak is román nyelven tartjuk, akik a csángó zsar-
gont használják. Csángó nyelv ugyanis nem létezik” – szögezte le a püs-
pök, aki szerint a papság csak a hívekkel folytatott magánbeszélgetések 
vagy gyónások alkalmával használja az el nem ismert nyelvet.76 

Ugyanezzel az indokkal hárította el a magyar nyelvû mise iránti 
kérelmet a iasi-i segédpüspök. Aurel Perca arra hivatkozva, hogy nem 

72 http://www.hunsor.se/dosszie/asunmaacsangokrolazetnek.pdf Az Európa Tanács 
képviselõinek moldvai feltáró útjáról részletesen ír Tánczos Vilmos: Az Európa 
Tanács raportõrével a moldvai csángóknál, Egy moldvai út feljegyzései. 2000. 
szept. 5 8. tanulmányában. http://old.csango.ro/hu_tud_iras.htm

73 Lukács János: Összeírás elõtti kampány Csángóföldön. In: Krónika (Kolozsvár), 
március. 5.

74 Erdélyi Napló /Nagyvárad/, április. 16.
75 Pozsony 2004. 13.o. A székelyes csángó Pusztinán több alkalommal kérvényezték 

a rendszeres magyar nyelvû mise bevezetését. „Gherghel egyszerûen csalásnak nevezte 
a csángók körében a magyar nyelvû miséért folytatott aláírásgyûjtési akciót, amely szerinte csak 
arra jó, hogy egyesek becsapják a jóhiszemû polgárokat. Az egyházfõ úgy tudja, a csángókat 
tulajdonképpen kirándulásokra próbálják rávenni, az akció eredeti célját pedig csak késõbb 
írják a lista fölé. „Az ilyen próbálkozások nevetségesek, nem a valóságon alapulnak. A mold-
vai nép soha nem kérte más nyelvû misék bevezetését” - hangoztatta a római katolikus egy-
házfõ.” „Csángó nyelv nem létezik” In: Krónika (Kolozsvár), október. 26. 

76 Ghergehel ezzel Mihai Robu püspök érvelését újította fel. Robu a csángók nyelvét 
nem tartotta nyelvnek, hanem csupán „holmi alig érthetõ kevert tájbeszéd”-nek. Jakab 
2006. 23–24.o.
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óhajtják „nem beszélt, vagy jelentéktelen nyelvek szerint” megosztani 
a katolikus közösségeket.77 

Petru Gherghel és Ion Robu bukaresti érsek elutasította az Európa 
Tanács 2001/1521 számú ajánlását, amely kimondta: a csángók „római 
katolikus vallású, nem homogén csoportot” alkotnak, ezért lehetõséget 
kell nyújtani számukra az anyanyelvû római katolikus misék hallgatására, 
valamint arra, hogy egyházi énekeiket anyanyelvükön adhassák elõ.”78

A iasi-i egyházmegye papjai híven követték püspökük magyarellenes 
utasításait. Nem csupán a templomból tiltották ki a magyar nyelvet, de 
mindent elkövettek annak érdekében, hogy az egyre nagyobb létszám-
mal mûködõ magyar oktatási programot megakadályozzák. „Én személy 
szerint megtiltom a szülõknek és a gyermekeknek, hogy részt vegyenek azokon az 
órákon.” Mondta a templomban a szitási pap a híveknek, arra hivatkozva, 
hogy az angol órákat az iskolában, és nem magán házaknál, vagy vala-
kinek az otthonában tartják.79 Klézsén a pap kijelentette, hogy a magyar 
oktatásban részt vevõ gyerekeket nem fogadja a bérmáláson. Természe-
tesen az ilyen fenyegetések után mindig csökkent a magyar nyelvórákon 
résztvevõ gyermekek száma.80

A Vatikán az évszázados hagyományoknak megfelelõen kezdetben 
nem foglalkozott a csángó kérdéssel. Gherghel 2000 októberében még 
magabiztosan jelenthette ki. „ Az ügyben többször tárgyaltunk II. János Pál 
pápával, aki ránk bízta a döntést.” 81

A látszólagos változatlanság ellenére azonban ekkor már lassú elmoz-
dulás kezdõdött Róma politikájában.

Mádl ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke 2001. október 9-én láto-
gatást tett a Vatikánban, ahol felvetette a moldvai csángó-magyarok 
kérését az anyanyelvû hitélet bevezetésére. A tárgyalások után a magyar 
államfõ kijelentette, hogy Rómában pozitív változásokat tapasztalt 
a csángó kérdés kapcsán. A találkozót követõen a Vatikáni Rádió 15 per-
ces angol nyelvû mûsorban foglalkozott a csángókkal. A Szentszék állás-
pontjának változását jelezte, hogy Jean-Claude Perisset nuncius, aki 

77 Lukács i.m.
78 A Vatikáni Rádió a csángókérdésrõl. In: Romániai Magyar Szó (Bukarest), január. 

30.
79 A román állam a legkisebb támogatást sem adja meg a magyar oktatási program-

nak, ezért az oktatást bérelt helyiségekben, magánházaknál tartják.
80 http://www.csango.ro/index.php?page=mcsmsz_cafol
81 „Csángó nyelv nem létezik” In: Krónika (Kolozsvár), október. 26. 
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korábban határozottan elutasította a csángó-magyarok anyanyelvû hit-
életével kapcsolatos kezdeményezéseket, 2003. november 25-én fogadta 
Nyisztor Tinkát a pusztinai Szent István Egyesület vezetõjét és a megbe-
szélésen a magyar nyelvû hitélet támogatását helyezte kilátásba.82 

A Vatikánban történt nyilvánvaló változás ellenére a iasi-i püspök-
ség semmit sem módosított magyar ellenes politikáján. Petru Gherg-
hel a Krónika szerkesztõjének a változásokat sürgetõ kérdéseire kijelen-
tette:  „Senki nem fog kényszeríteni. Ebben az ügyben mindenképpen 
bennünket kérdezzenek meg. Mi elemezzük a helyzetet, és eldöntjük, 
hogy mi a teendõ.”83

A fõpásztor elutasító hozzáállása ellenére lassú, alig érzékelhetõ válto-
zások kezdõdtek a csángó falvakban. 2003 júliusában a luizkalagori Palkó 
Ágoston és a magyarfalusi Pogár Róbert kispapok elsõ miséjén magya-
rul celebrálták a két faluban az Istentiszteletet. 2005 tavaszán a budapesti 
Teleki László Alapítvány a csángókérdéssel kapcsolatos nemzetközi kon-
ferenciáján részt vett Anton Cosa – Kósa Antal nagypataki születésû Kisi-
nyovi püspök, aki elõadásában elmondta az édesanyjától tanult magyar 
nyelvû imát. Óvatos bizakodásra adhatott okot, hogy a konferencián részt 
vett Ion Robu bukaresti érsek és Petru Gherghel iasi-i püspök képviseleté-
ben Vladimir Peterca a bukaresti teológia rektora is.

Az Alapítvány következõ konferenciáján 2006. június 1-én Bákóban 
az egyházügyi kerekasztal résztvevõi84 egyetértettek abban, hogy az egy-
házi gyakorlatban példátlan a iasi-i püspökség viselkedése. Ugyanezen 
a találkozáson Vladimir Peterca kijelentette: „Biztos vagyok benne, hogy 
szétszakítjuk a meg nem értés láncait, és minél hamarabb eljön az a nap, amikor 
majd örülnek a pusztinai, klézsei vagy más falvakbeli katolikusok…. „85

A folyamat következõ állomásaként 2008 május 9.-én a Teleki László 
Alapítvány nemzetközi konferenciájának zárásaként Pusztinán a helyi 

82 Gazda Árpád: Áttörés a nunciatúrán. Csángó küldöttség kérte a magyar misét 
Bukarestben. In: Krónika (Kolozsvár), november. 26.

83 Pozsony 2004. 13.o.
84 Ioan Ciuria – plébános (Nagyberény), Majnek Antal – OfM, megyéspüspök, Kár-

pátaljai Római Katolikus Püspökség, (Munkács), Josef Marecsh – plébános, tiszte-
letbeli püspöki tanácsos, (Haidershofen-Sankt Pölten), Vladimir Peterca – kano-
nok, a bukaresti Szent Teréz Római Katolikus Teológiai Intézet rektora (Bukarest), 
Pogár Róbert – egyházjog hallgató (Magyarfalu-Velence). Moderátor: Tánczos Vil-
mos – néprajzkutató, a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar Néprajz és Antro-
pológiai Tanszékének docense (Kolozsvár) In: Diószegi 2006. 125 o.

85 Egyházi kerekasztal. Bákó, 2006. június 1. In: Diószegi 2006. 131.o.
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plébános hozzájárult ahhoz, hogy Pogár Róbert magyarfalusi születésû 
pap a pusztinai Szent István templomban magyar nyelvû misét celebrál-
jon. A misére, amelynek megtartását Petru Gherghel helytelenítette nem 
harangoztak be, ennek ellenére azon több száz pusztinai vett részt.

A pozitív folyamatokban fordulatot jelentettek Erdõ Péter bíboros-
nak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Európai Püspöki 
Konferenciák Tanácsának elnökének a csángók ügyében tett óvatos, de 
határozott lépései. A magyar fõpap tárgyalásokat kezdeményezett a iasi-i 
egyházmegyével. Meghívására Magyarországon folytatja tanulmányait 
a iasi-i és a bukaresti püspökség két csángó származású papja. A bíboros 
felkérésére 2009 októberében magyar nyelvû misét celebrált Lábnyikon 
Cserháti ferenc budapest-esztergomi segédpüspök, a Kárpát-medencén 
kívül élõ magyarok lelki gondozásáért felelõs fõpap. A Teleki Alapítvány 
konferenciájának zárásaként celebrált misét közösen mutatták be Petru 
Gherghel iasi-i püspökkel, aki a szertartáson két alkalommal magyarul 
is megszólalt. A 2009 novemberében Iasi-ban megrendezett magyar-ro-
mán püspökkari konferencia után Petru Gherghel óvatosan fogalmazva 
kilátásba helyezte a magyar nyelvû misézés engedélyezését: 

 „Ott, ahol erre szükség van, ott ahol valóban akarják és nem ott, ahol 
a politikusok szeretnék. Ahol mi látjuk, hogy szükséges, biztosan lesz. 
Készülõdünk rá. Nem mondom, hogy holnaptól, de készülõdünk rá. 
Mi mindenre teljesen nyitottak vagyunk.”86

Valóban siker koronázza a moldvai csángóknak az anyanyelvi hitélet 
gyakorlásáért folytatott több évszázados küzdelmét? A csángó falvak mai 
gyakorlatát vizsgálva még nem egyértelmû a válasz.

A helyi papok nem tudnak vagy nem akarnak tudni a iasi-i és buda-
pesti egyházmegye közötti párbeszédrõl. A súlyos félreértések és mélyen 
gyökerezõ gyanakvás is nehezíti a helyzetet. A közösségek félnek a pap-
juktól, ha szeretnék, sem merik kérni a magyar nyelvû misézést. A papok 
félnek a püspöktõl, és érthetetlen okok miatt tartanak a magyar nyelv 
megjelenésétõl.

Az is kiderült, hogy a papok között jelentõs különbség van, a teljes és 
vad elutasítástól az óvatos szimpátiáig.

86 http://www.erdely.ma/hitvilag.php?id=61507&cim=puspokok_ jaszvasarban_
joguk_van_az_anyanyelvi_misehez_video
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A pozitív változásokat nehezíti a csángó ügyet segíteni akaró magyar-
országi szimpatizánsok jelentõs részének tájékozatlansága. A romantikus 
ábrándokat szövögetõ, etelközi magyarokról álmodozó „csángómentõk” 
egy, a nemzeti identitásáért hõsies harcot vívó, népviseletben járó és bal-
ladát éneklõ csángóságot vizionálnak. Demonstratív akcióikkal, otromba, 
románellenes viselkedésükkel és az egyházat elutasító agitációjukkal 
még a magyar érzelmû csángókat is elriasztják, és óriási kárt okoznak 
a csángóügynek.87 

Sajnos nem jobb a helyzet a román oldalon sem. A harcosan nacio-
nalista közvélemény még ma is az eredetkérdést feszegeti és nem haj-
landó tudomásul venni, hogy ha kis számban, de léteznek magyar kötõ-
désû csángók.88 

A magyar oktatási program falvaiban készített felmérésbõl kiderült, 
hogy a 2009. októberben lezajlott magyar-román püspöki misérõl csak 
helyszínül szolgáló Lábnyik lakossága hallott.89 A 15 faluból beérkezett 
válaszok alapján 10 település papja tud magyarul, de nyilvános helyen csu-
pán öten szólalnak meg szüleik nyelvén. Reményt keltõ, hogy a válaszadó 
tanárok hat helyszínen vélték úgy, hogy a iasi-i püspök engedélye esetén 
a helyi pap tudna magyar nyelven misézni. Öt helyszínen merev elzárkó-
zást prognosztizáltak egy vendég pap magyar nyelvû istentiszteletével kap-
csolatosan, míg a többi esetben – püspöki engedéllyel – belsõ viszonyait jól 
megvilágítja, hogy a papok még az egyértelmûen plébánosi döntési hatás-
körbe tartozó kérdésekben is a püspökség állásfoglalását kérik. 

A csángó közösségekkel kapcsolatos válaszokból kiderül, hogy 
a magyar nyelvû hitéletre általában csupán lappangó igény van. Ez telje-
sen érthetõ, hiszen ez a népcsoport sohasem részesülhetett rendszeresen 
magyar nyelvû pasztorációban. A csángó falvakban a II. vatikáni zsinat 
döntése (1962–1965) elõtt latinul, azt követõen románul folyt az Isten-
tisztelet, és az állami oktatás is kizárólag román nyelvû. Ennek ellenére 
sok faluban a kommunikáció nyelve még most is a magyar, így a mise 

87 A 2008 májusában Pusztinán megtartott magyar nyelvû misére érkezõ magyar-
országi „csángómentõk” lyukas magyar nemzeti színû zászlót szeretettek volna 
a templom karzatára helyezni. A Magyarországról érkezõ turista buszokra nemzeti 
színû zászlókat tûznek ki, Bákóban tenyérnyi nagyságú kokárdával sétálgatnak.

88 A román politika és sajtó szélsõséges megnyilvánulásiról részletesen ld. Tampu 
2006. 

89 A csángó falvak magyar nyelvû hitéletére vonatkozó kérdõívet a Teleki László Ala-
pítvány felkérésére Tánczos Vilmos állította össze. A válaszokat a magyar oktatási 
programban keretében a településeken élõ magyar tanárok adták 2010 májusában.
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elõtt és után egymással magyarul beszélõ emberek a templomban romá-
nul kell énekeljenek és imádkozzanak. 

A válaszokból kitûnik, hogy a magyar nyelvû hitéletet többnyire 
a 40–50 éves és annál idõsebb generáció igényelné. A válaszadók szerint 
az is nyilvánvaló azonban, hogy ha a még magyarul beszélõ falvakban 
választható lehetõség lenne a magyar mise, azon sokan – a fiatalabbak is – 
részt vennének.

A jövõt illetõen megállapítható, hogy a megoldás kulcsa a iasi-i püs-
pökség kezében van. Csak határozott és gyors változások esetén han-
gozhat fel magyar ének és ima a csángó falvak templomaiban, hiszen 
a 21. század globalizációs folyamatai miatt a csángók asszimilációja jelen-
tõsen felgyorsult. Ha a püspökség az eddigiekben tapasztalt „idõhúzás” 
taktikáját folytatja, még a rendszeres magyar nyelvû mise bevezetése 
elõtt elsorvad a magyar nyelvû hitéletre ma még tapasztalható igény, és 
ezzel egy kiemelkedõen értékes színfolt tûnhet el örökre Európa homo-
genizálódó, egyre szürkülõ kultúrájából. 




