
Palla Gyöngyi

Vallás és identitás kapcsolata a moldvai
csángómagyaroknál

Bevezető
Írásomban egy moldvai csángómagyar közösségnek a római katolikus vallás-

hoz való viszonyulását mutatom be. A moldvai Pusztinán végzett terepmunkámban
arra a kérdésre szerettem volna választ kapni, miképpen határozza meg a pusztinai
csángómagyarok mai életmódját a vallás, és milyen küzdelmeket folytatnak annak
érdekében, hogy magyar nyelvű misét hallgathassanak templomukban, és miért
meghatározó számukra ez a kérdés.1

A moldvai csángómagyarok évszázadokon át tudatosan ragaszkodtak vallásuk-
hoz, nyelvükhöz és hagyományaikhoz. A római katolikus felekezethez való tartozá-
suk, mely alapvetően elhatárolta őket az ortodox hitű románságtól, jelenleg is iden-
titásuk fontos részét alkotja (Pozsony 2005).

A csángó az egyetlen olyan népcsoport, mely gyakorlatilag sosem tartozott
magyar fennhatóság alá. A 19. század első évtizedeiben, amikor Kelet-Közép-Eu-
rópában a nemzet fogalma kialakult, a nemzeti hagyományok, a nemzeti értékrend
formálása történt, a csángóság már végérvényesen elszakadt a magyarság egészé-
től. Nemcsak a nemzet, a nemzetiség fogalma ismeretlen számukra, a nyelvújítás-
kor és az utána keletkezett szavak is (Fodor 1995). Hegyeli Attilát idézve:

“A moldvai csángók identitástudata különbözik a mienktől. A félreértés abból adó-
dik, hogy a 21. századi magyarság tudatállapotát átvisszük a csángókra. Mi sem ma-
gyarnak születtünk, hanem magyarrá lettünk születésünk után akkor, amikor megta-
nultuk azt, ami a reformkorban, illetve ‘48/49-ben alakult ki: hogy van egy magyar
nemzet, és Soprontól Csíkszeredáig minden magyar kultúrában nevelkedett ember
ennek a nemzetnek a része.”

A moldvai csángók közösségi identitástudatának alakulásában a nyelv sem játszik nagy
szerepet: a magyar nyelvnek a moldvai csángók mindenekelőtt pragmatikus, kommu-

1 Terepmunkámat 2006 júniusában végeztem Pusztinán (a PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék Hungaro-
lógiai Szemináriumának szervezésében). A terepen életút- és vezérfonal-interjúkat készítettünk. Munkám-
ban a saját és néhány kutatótársam által készített interjúkat használom fel forrásként. Ezúton szeretnék nekik
köszönetet mondani segítségükért.
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nikatív célokat szolgáló funkciót tulajdonítanak, azaz a nyelvre nem úgy tekintenek mint
közösségformáló szimbolikus tényezőre. A csángók önmagukhoz legközelebb állónak
a többi csángó falvak katolikus lakosságát érzik – függetlenül attól, hogy ezek megőriz-
ték-e eredeti nyelvüket vagy sem. A nyelvhez való szimbolikus viszonyulási mód helyét
mindenekelőtt a közös vallás, továbbá a közös középkori gyökerű, katolikus valláserköl-
csön alapuló életformája veszi át (Tánczos 1998). A csángók tehát egy középkorias iden-
titástudattal rendelkeznek, melynek központi eleme a vallás: egy csángó általában azt
tartja a legfontosabb közlendőnek magáról, hogy ő római katolikus vallású.

Vallási élet egy moldvai csángó faluban, Pusztinán2

Az egyház napjainkban is a csángó paraszti társadalom egyik legmeghatározóbb
intézménye – megőrizve annak közösségi jellegét, tehát a falu apraja-nagyja szer-
vesen beépül annak életébe. A plébános mint a római katolikus egyház helyi képvi-
selője nemcsak hívei lelki gondozását látja el, hanem jelentős szerepet tölt be a fa-
luközösség társadalmi, iskolai és erkölcsi életében. A hívek úgy tekintenek rá, mint
Isten földi helytartójára, ezért feltétlen tisztelet jár neki. A plébánosnak a mai napig
a jogában áll, hogy beleszóljon a falusiak intim életébe. Azokat, akik valamilyen
formában nem értenek egyet a pappal, a legkülönfélébb eszközökkel (pl. kiprédiká-
lással, kiátkozással) elhallgattathatják (Pozsony 2005).

Nincs olyan, hogy kiprédikálja, vagy nem temeti el…3

Jaj, de volt, csinált ilyet. Nálunk minden évben szednek misét a halottakért. S a pap
nem szedett, nem vette el a pénzt, nem akart mondani misét. Akkor ment más paphoz,
akinek kellett a pénz, aki akart mondani misét.

Sajnálatos módon napjainkig fennmaradt ez a gyakorlat, aminek következményekép-
pen 2005-ben a Romániai Diszkriminációellenes Tanács elmarasztalta a iasi püspök-
séget. A Szent István Egyesület annak a botrányos pusztinai temetésnek az okán for-
dult a bukaresti hatósághoz, melynek során egy pusztinai lakos temetésén a helyi
káplán az elhunyt meggyalázására használta fel a prédikáció lehetőségét. A testület
megállapította, hogy a püspökség  hátrányos megkülönböztetésben részesíti a mold-
vai csángókat az anyanyelvű szertartások megtagadásával, holott valamennyi romá-
niai egyházmegyében több nyelven folynak az egyházi szertartások, sőt Iasiban az
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2 Az 1992-es népszámlálás szerint a 2070 fős lakossággal rendelkező Pusztinán 2055 római katolikus él,
és mindegyikük beszéli a magyar nyelv székelyes csángó dialektusát (Tánczos 1999, 18). A 2002-es nép-
számlálás szerint a lakosság száma 1961 főre csökkent (Bartha).

3 Pusztinán 2006. június 25. és július 7. között végzett terepmunkánkon interjúk segítségével mértük fel a
helyi moldvai csángók helyzetét – többek között a nyelvi oktatási lehetőségeiket és igényeiket, viszonyu-
lásukat a magyarnyelv-oktatáshoz.
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észak-moldvai lengyel közösség számára is biztosítják az anyanyelvi misézést. A püs-
pökség reakciója minderre csupán az volt, hogy a romániai törvények és alkotmány
értelmében a felekezetek nem kapnak utasításokat állami intézményektől.

Pusztinán a vallási életnek mint közösségi színtérnek a falu közösségi identitásá-
ban meghatározó szerepe van. A vallási rítusok színtere a falu középpontjában álló –
Csángóföldön egyedüliként megmaradt – Szent István király tiszteletére szentelt temp-
lom. Az oltárképen Szent István felajánlja a II. Szilveszter pápától kapott koronáját –
és ezzel együtt népét és országát – Szűz Máriának (Boross 2003). A Neamţ megyei
Kickófalva (Teţcani), a Bákó megyei Magyarfalu (Arini), Pusztina és Szőlőhegy
(Pârgărești) templomai közül csak Szent István király maradt meg a pusztinai temp-
lom védőszentjeként, a többi faluban új patrónussal cserélték le első királyunkat. Saj-
nos a 2005-ös templom felújításkor eltüntették, illetve lemeszelték a belső, oltár előt-
ti boltívre festett „SFINTE ȘTEFANE, ROAGĂ-TE PENTRU NOI!” feliratot, amely
magyarul annyit jelent, mint „SZENT ISTVÁN, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!”

A templom előtti téren, Erőss József háza előtt 2004 végén a Lakatos Demeter Egye-
sület és a Magyar Kollégium anyagi támogatásával állítottak szobrot Szent István tisz-
teletére. A Csoma Gergely által faragott mellszobor három méteres oszlopon látható, két
oldalról a csángófalvakban jellegzetes útszéli keresztek fedeles tetőszerkezetére emlé-
keztető tető került. A felirat: SZENT ISTVÁN REX HUNGARORUM 975–1038.

A Nyisztor Tinka által vezetett Szent István Egyesület az utóbb három évben
kezdte meg a működését Pusztinán, ahol elsősorban a magyar nyelvű liturgia eléré-
séért harcolt, s mindemellett fontos feladatának tekinti az anyanyelvű folklórra és
hagyományokra épülő művelődés megszervezését is. Érdekes és hasznos látnivaló-
ja lesz Pusztinának a NKÖM támogatásból vásárolt telek és a jövőben épülő közös-
ségi ház is, amely mind a helyieknek, mind a vendégeknek lesz találkozóhelye és
hagyományőrző műhelye, fiataloknak és idősöknek oktatási és kommunikációs pont-
ja. Pusztinán olyan három napos faluünnepséget is szerveznek minden év augusz-
tus első vasárnapján, ahol a falubeliek megismerkedhetnek nemcsak a saját, hanem
a Kárpát-medencében élő magyar közösségek kulturális értékeivel is (Pozsony 2005).

Anyanyelvű hitéletre irányuló törekvések Pusztinán
Közismert tény, hogy a csángók évszázadok óta nem gyakorolhatták anyanyel-

vükön a vallásukat, miként a jászvásári és bukaresti papneveldékből kikerülő csán-
gó származású papok „janicsársága” is (Sándor 1996).4  A Moldvában élő magyar
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4 1884-ben Jászvásáron (Jassy, Iași) önálló katolikus püspökség alakult, amely szervezeti szempontból köz-
vetlenül Rómának volt alárendelve, s élére többnyire olasz származású főpapokat neveztek ki. Két évvel
később a püspökség szervezési hatáskörében álló, világi papokat képező, olasz mintájú papneveldét állí-
tottak fel Moldva székhelyén. A tanulók több idegen nyelvet tanultak, magyarul azonban nem, így még a
csángó gyerekek is könnyen elfelejtették anyanyelvüket.
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identitású csángók – így a pusztinaiak is – közvetlenül az 1989-es romániai politi-
kai változások után igényelni kezdték az anyanyelvű misét. A csángók képviselői
több alkalommal is hasonló kérelemmel fordultak mind a iasi (jászvásári) püspök-
höz, mind a bukaresti apostoli nunciushoz, mind pedig magához a pápához – siker-
telenül: kéréseiket legtöbbször válaszra sem méltatták, sőt előfordult, hogy az alá-
írókat megfélemlítették, s arra kényszeríttették, hogy követeléseiket vonják vissza.
A Szentszék álláspontja szerint a kérdésben a helyi püspök az illetékes, ez utóbbi
pedig nem ismerte el a csángó nyelvhasználat jogosságát.

A pusztinai hívek az 1991. évi beadvány sikertelensége után 1998-ban újabb
kérést írtak alá. A segédpüspök, Dumitru Gabor azzal az ürüggyel utasította vissza
a kérvény iktatását, hogy azt mindenkinek egyénileg kell kérnie, és kétségbe vonta
az aláírások hitelességét is. Két héttel később a pusztinai plébános és a helybeli pap
rendre meglátogatta az aláírókat, melynek hatására többen visszavonták aláírásukat,
vagy megtagadták azt. 1998 nyarán Gergely István, Csíkszeredán szolgáló római
katolikus pap azzal a kéréssel fordult a jászvásári katolikus püspökhöz, hogy enge-
délyezzen egy magyar nyelvű misét celebrálni Pusztinán. Az engedélyt nem kapta
meg, így a csíki plébános egy – erre az alkalomra átrendezett – kocsmában volt kény-
telen celebrálni a misét, amelyet a püspökség részéről botrányosnak kiáltottak ki.
2001 őszén már több mint 300 magyar identitású pusztinai személy kérvényezte a
magyar nyelvű liturgiát, mire a püspökség egy bizottságot küldött ki a faluba, ahol
megállapították, hogy a kérvényezők nem beszámíthatók, részegesek. Erre válaszul
2002 áprilisában maguk a pusztinaiak látogattak el Jászvásárra, ahol ugyancsak el-
utasító választ kaptak.

A moldvai római katolikus püspökség zsinatát első ízben 2004-ben hívták össze.
Nyisztor Tinka ezt megelőzően három évvel már kérvényezte a munkálatokban való
részvételt, ám folyamatos elutasításban részesült. Végül öten jutottak be a rendez-
vényre, az egyesület egyik tagja pedig a zsinat kulturális fejezetének keretében fel-
olvasta a pusztinaiak magyar nyelvű szentmisére irányuló kérését – hangsúlyozva,
hogy a helybeli iskolákban már elkezdték a magyar nyelvnek mint anyanyelvnek az
oktatását, ami egyértelműen jelzi, hogy igényt tartanának a magyar nyelvű liturgiá-
ra is (Pozsony 2005).

Nagyon haragudott. Aszonta: a papok azért vannak, hogy misézzenek a templomban,
nem a házaknál. Nagyon sokat veszekedtek. Nem engedik. Az iskolát megbírták. Mer
először az iskolát sem engedtek, de addig mentek, amíg megbírták, de a templomot
azt nem. Nem tudom, mér nem engedik.

2001-ben az Európa Tanács 1521. sz. ajánlása elismerte, hogy a csángók a
magyar nyelv egy ősi formáját beszélik, törekvéseik is arra irányulnak, hogy egy-
házi szertartásaikat anyanyelvükön tarthassák. Az Európa Tanács ezért arra ösztö-
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nözte Romániát, nyújtson lehetőséget arra, hogy „a csángó falvak templomaiban a
római katolikus szertartásokat csángó nyelven tarthassák, valamint tegyék lehetővé
a csángók részére, hogy a vallásos énekeket saját anyanyelvükön énekeljék.”

A kérdést bonyolíthatja, hogy az Európa Tanács ajánlása is a „csángó nyelven”
történő misézést szorgalmazza, nem pedig a magyar nyelvűt, illetve a jászvásári ró-
mai katolikus püspökség sokáig félretájékoztatta a Vatikánt azáltal, hogy azt állította:
a csángók nem magyar, hanem csángó misét kérnek. Ezzel is magyarázható, hogy
sokáig a Vatikán sem támogatta a moldvaiak kérését, hiszen nincs a csángó nyelv-
nek írott formája, így liturgiáját sem lehet kidolgozni, vagy hosszú időt venne igény-
be. További tévhitnek bizonyult, hogy Pusztinán csak néhány ember beszél magya-
rul. A fentebb említett tévhitek tisztázására 2005-ben került sor, amikor a pusztinai
Szent István Egyesület elnöke, Nyisztor Tinka által vezetett csángóföldi delegáció
a Szentszéknél kérte a magyar mise bevezetését.

A kihallgatáson a vatikáni illetékesek biztató jelnek nevezték ugyan a csángó-
magyarok helyzetjelentését, ellenben azt is leszögezték, hogy továbbra is a iasi püspök-
ség dönt a misézésekről. Márpedig a Petru Gerghel püspök vezette egyházmegye tovább-
ra is azt hajtogatta: csak abban az esetben engedélyezi a magyar nyelvű misézést, ha a
csángók valóban tudnak magyarul. A püspökség álláspontja szerint, amikor néhány éve
a pusztinaiak megkeresték kérésükkel őket, kiderült, hogy csak az a néhány csángó tudja
magyarul a Miatyánkot, aki korábban Magyarországon dolgozott, a többiek a csángó
nyelvjárású változatot ismerik. A püspökség szóvivője továbbá kijelentette: a magyar
nyelvű misézés engedélyezéséről „helyszíni tanulmányok” alapján döntenek.

A pusztinai lakosok megítélése a magyar nyelvű liturgia ügyében
Pusztinán az idősebb, még magyar anyanyelvű generációk problémaként, zavaró

tényezőként élték meg a nyilvános vallásgyakorlás nyelvének elrománosítását.

Az öregasszonyok nem es tudnak rományul. Úgy gyónnak magyarul. Van, aki egyálta-
lán nem tud rományul egy szót se. Az énekeket meg lehet tanulni, azt megtanulják a fe-
hérnépek, s énekelik rományul. De este, amikor imádkozik, mindig csak magyarul.

Közöttük sokan akadnak olyanok, akik nagy lelkesedéssel, átéléssel beszélnek a
csíksomlyói búcsún vagy más erdélyi városban hallott prédikációkról, imádságok-
ról, énekekről (Tánczos 1995).

S ott a Csíksomlyón már hagyomány volt. Olyan jó érzés volt, már vártak reggel fél
négykor, már vártak a kútnál lent, akik akartak vélünk jönni, a gyermekekvel elmon-
dani a keresztútját a kálváriahegyen. S olyan szépen elmondták magyarul a gyerme-
kek! Imádkoztak, és minden. De ez nem elég, hogy egyszer egy esztendőben, ugye, hogy
akkor elmen, s imádkozik, elmondja a Miatyánkot.

PALLA GYÖNGYI
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Legfőképp ők nyilatkoztak úgy, hogy a faluban legyen magyar nyelvű liturgia. A
fiatalabb generáció mindezt már nem így éli meg, nekik már nem okoz identifiká-
ciós problémát az ima-repertoár román nyelvűsége.

Azért, mert rományul tanultuk meg, úgy tanultuk meg, s aztán többet nem volt, ki
megtanyítson. Már a szülőnk is úgy tanulták, rományul tanulták meg. Csak az anyu-
kája úgy tud, magyarul imádkozik. Édesanyámnak az anyukája.

A másik meghatározó tényező a liturgikus imaszövegek nyelve: a román egyház lét-
rejöttével ezek az imák csupán latinul és románul hangozhattak el a hivatalos egyházi
szertartásokon, bár a családi ájtatosságok nyelve a magyar maradt, a gyermekek csa-
ládi környezetben még megtanulhatták a magyar imádságokat. Azok a gyermekek,
akiket már románul tanított a deák, később elfelejtették a magyar imádságokat, de akadt
olyan pusztinai is, aki a román betűkészlettel írta le a magyar imádságokat, hogy el
ne felejtse.

Imádkozni rományul es tudok, magyarul es. Magyarul erőst nem sokat. Tanyított az
én apám, tanyított. De azokat is elkezdtem felejtgetni. Másszor kijött ez a román nyelv,
akkor iskolába így tanyítottak, s akkor münk is így tanultuk.

Mivel az 1900-as évek elején az addig használatban lévő magyar nyelvű énekeket és
imakönyveket igyekezett a román egyház a nép körében begyűjteni és megsemmisí-
teni, kevés csángó család rendelkezik magyar nyelvű Bibliával vagy imakönyvvel.

Magyar nyelvű Biblia? – Nincsen nekem, nincs. Nem es volt olyan magyar izém ne-
kem. Hanem ilyen rományul vót.

Bár Pusztinán a magyar liturgia megtartását a templomban sokáig nem engedélyez-
ték, a gyónás – főképpen az idősebbek számára, aki nem beszélnek románul – ma-
gyarul is elvégezhető.

De a papjaink tudnak magyarul, mer innét valók Csángóföldről. Én mikor Rekecsén,
Klézse vagy Kalagor, ezek tudnak a mi papjaink magyarul. S akiknek vannak öregeb-
bek, így akik így, hogy ha öregebb, mint az én anyám is, hogy nem olyan jól tudott
románul meggyónnyi, akkor ő gyón magyarul.

Újabb fejlemények a magyar nyelvű liturgia ügyében Csángóföldön
A moldvai római katolikus püspökség több helyen kicserélte a plébánosokat

szeptember hónap folyamán. Ennek következtében úgy tűnik, hogy bizonyos falvak-
ban „enyhülés” érezhető az egyház magyar nyelvhez való viszonyulásában. Puszti-
nán a hívek magyarul imádkozhattak több évtizedes tiltás után.
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Sólyom László köztársasági elnök 2006 novemberében tett látogatást XVI.
Benedek pápánál, ahol a magyar belügyek mellett szó esett a moldvai csángók ügyé-
ről is. Felvetette azt az egyházban is régóta ismert jogi megoldást, amely szerint
nemcsak területi alapon lehet egyházat szervezni, hanem személyi elv alapján is, és
ahogy például működnek tábori lelkészek vagy vendégmunkásokkal, bevándorlók-
kal foglalkozó lelkészek, úgy magyar püspököket lehetne kinevezni a szórványban
élő magyarok részére is. Mindez nem talált elutasításra, sőt rendkívüli érdeklődést
váltott ki.

Úgy tűnik, a csángók önszerveződése, a Pusztinán szinte egyedülállónak mond-
ható szervezett érdekvédelmi törekvések, helyi kezdeményezések meghozták gyü-
mölcsüket, hiszen a kánonjog szerint a hívőknek joguk van arra, hogy „vallásos célú
társulásokat alapítsanak és vezessenek”, és hasonló célból „összejöveteleket rendez-
zenek”, továbbá hogy „saját kezdeményezéseikkel is előmozdítsák vagy támogas-
sák az apostoli tevékenységet.”
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