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Ima a gyermekekért 
  
  
 
Fák, csillagok, állatok és kövek 
szeressétek a gyermekeimet. 
Ha messze voltak tőlem, azalatt 
eddig is rátok bíztam sorsukat. 
  
 
Énhozzám mindig csak jók voltatok, 
szeressétek őket, ha meghalok. 
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, 
szeressétek a gyermekeimet. 
  
 
Te, homokos, köves, aszfaltos út, 
vezesd okosan a lányt, a fiút. 
Csókold helyettem, szél, az arcukat, 
fű, kő, légy párna a fejük alatt. 
  
 
Kínáld őket gyümölccsel, almafa, 
tanítsd őket csillagos éjszaka. 
Tanítsd, melengesd te is, drága nap, 
csempészd zsebükbe titkos aranyad. 
  
 
S ti mind, élő és holt anyagok, 
tanítsátok őket, felhők, sasok, 
Vad villámok, jó hangyák, kis csigák, 
vigyázz reájuk, hatalmas világ. 
  
 
Az ember gonosz, benne nem bízom, 
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom. 
Igaz rokon, hozzátok fordulok, 
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok; 
Tűz, víz, ég és föld s minden istenek: 
szeressétek, akiket szeretek. 



 
Vice, a befogadás jelképe 

 
Ha most azt kérdezné valaki tőlem, hogy 
szerintem a magyarság általánosságban befo-
gadó-e vagy sem, akkor gondolkodás nélkül 
Igent kell mondanom. Igen, mert a magyar-
ság amióta a Kárpátmedencében hazára lelt, 
vagy amióta államot alapított, azóta mást 
sem tesz, mint befogad. Már Szent István, 
első királyunk is intelmeiben szent fiát az 
idegenek befogadására buzdítja. Egy bezár-
kózott társadalom vagy nemzet nem lesz 
hosszú életű, elfogynak értékei és a kiürese-
dés veszélye fenyegeti. A nyitottság, az élet-
ben maradás elsődleges szabályainak egyike. 
Mi, magyarok itt a Kárpátok gyűrűjében ezt 
jól megtanultuk ezer éven át. Senki nem vet-
heti a szemünkre, hogy mi nem vagyunk be-
fogadó nemzet. Az Erdélyi románság is a 
befogadó Erdélyi földbirtokos arisztokráciá-
nak köszönheti letelepedési lehetőségeit. 
Valljuk be őszintén, a középkortól az újkorig 
folyamatos berajzások voltak délről, és on-
nan kevés kivétellel mind vláchok érkeztek 
Erdély földjére. Olyannyira befogadók vol-
tunk (vagyunk), hogy ma már mi kérünk be-
fogadást egykori tulajdonunkba. Ez az élet 
iróniája, hiszen ezer éven át befogadtunk, 
most már  önmagunkat is nehezen fogadjuk 
be. Pedig lassan rá kell jönnünk arra, hogy 
ha nem akarunk teljesen megsemmisülni, 
akkor újra befogadókká kell válnunk. Most 
nem az idegeneket kell befogadnunk, hanem 
saját, messzire szakadt véreinket.  
Az erdélyi szórvány területeinken lassan 
minden magyar iskolát be fognak zárni, azért 
mert nincs elég gyermek, s gyermek nélkül 
működtetni iskolát elég nehéz. A szórvány-
ságban élő magyarság rohamosan fogy, nap-
ról –napra egyre többen vándorolnak el, 
vagy aki ottmarad, az nem vállal gyermeket, 
mert fél a kilátástalan, nehéz és nélkülöző 
élettől,  pedig soha nem voltunk ilyen gazda-
gok mint ma.  
Történetesen a Vice nevű településtől sokat 
tanulhat a magyarság, de legfőbb értéke en-
nek a településnek a Befogadás. Talán még 
ezért van életben. A bukovinai székelyeket 
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és a Moldvai magyarokat legjobban befoga-
dó települése a Magyarságnak. Egyszerű 
emberek élnek itt, de lelkes magyar öntu-
dattal bíró népet ismertem meg itt, akik 
mindent megtesznek identitásuk megmara-
dásáért. Jöhettek ide bukovinai székelyek, 
és folyamatosan jönnek ide ma is Moldvai 
magyarok is.  
Sőt, nemrégiben (2006) a szórványmagyar-
ság megmentésének zászlóvivői lettek. A 
településen  a helyi fiatalok létrehoztak  egy 
Egyesületet, amely abbéli célból alakult, 
hogy moldvai magyar gyermekek bentlaká-
sos   elhelyezésével megmentsék a bezárás 
veszélyétől fenyegetett magyar alapiskolát. 
Azóta sem zárták be az iskolát, ahová im-
már szinte öt magyar település gyermekei 
járnak magyar iskolába. A Bástya Egyesü-
let így már sok éve működik, hogy a vicei 
magyar iskolát ne zárják be. Nagyon sok 
ehhez hasonló állapot van Erdély szerte, de 
nem sokan akarnak ezzel foglalkozni. A 
magyar kormány nem foglalkozik az ese-
tekkel, nem áldoz ilyen célokra pénzt, pedig 
Nemzetkutató Stratégiai intézeteket   létesít, 
milliárdokat fektetnek bele ilyen és ehhez 
hasonló semmitmondó és semmit csináló 
intézményekbe, de a vicei moldvai magyar 
kollégium bővítésére nem jut 20 millió fo-
rint. Vajon mik az elsődleges szempontok a 
magyarság fogyásának megállítására, ha 
engedjük a meglévő magyar iskolák bezárá-
sait? Oda akarjuk eljuttatni az Erdélyi ma-
gyarságot, ahol van most a Moldvai ma-
gyarság? Mert ha igen, és ez valakiknek 
érdeke, akkor nem kell tenni semmit, mert                
egyszer majd unokáink csak történelem köny-
vekből fognak hallani Magyardécséről, 
Magyarborzásról, Magyarfaluról, Vicéről, és 
még sorolhatnám a települések listáját. A ma-
gyar politikai elit ma nagy bűnt követ el, amiért 
nem figyel oda ezekre. Ezért nekünk civileknek 
kell megoldást találni ezekre a problémákra, 
éspedig nagyon sürgősen, mert már a 24 órában 
vagyunk. A Magyarság egészének példát kell 
venni e pici falu hősies életben maradásáról, a 
magyarságért hozott áldozatáról és befogadó 
szeretetéről. Tennünk kell a magyar iskolák 
bezárása ellen és ez egyre sürgősebb. 
 
                                                    Tampu Stelian 



    Trencsényi Bianka és Várhelyi Réka az 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola II. évfo-

lyamos szociálpedagógus hallgatóinak vicei 

beszámolója 

 

 

 A kezdetek 
 
2008 novemberéig nem is tudtunk róla, 

hogy Vice a világon van, azt pedig álmunk-

ban sem gondoltuk, hogy majdnem 3 hóna-

pot fogunk eltölteni csángó gyermekek kö-

zött egy pici mezőségi faluban. Amikor Sár-

kány Péter Tanár Úr felhívta a szociálpeda-

gógus hallgatók figyelmét erre a lehetőség-

re, nyomban felkaptuk a fejünket: íme, egy 

leendő szociális szakembert próbáló kihívás, 

ahol végre ténylegesen a "tűz közelébe" ke-

rülhetünk, és nem csak az iskolapadból szö-

vögethetjük fantáziáinkat arról, hogy vajon 

milyen lehet élesben a szociálpedagógiai 

tevékenység. Nem sokat hezitáltunk, hogy 

beadjuk-e a pályázatunkat. Ha jobban bele-

gondolok, inkább az ifjonti hév vezérelt 

minket, s a segíteni akarás; nem is hánytuk-

vetettük meg rendesen, mit is jelent 3 hóna-

pot "idegenben", más körülmények között, 

távol a szeretteinktől eltölteni. A pályázat 

(Erasmus program szakmai gyakorlat) nyer-

teseinek kihirdetése után alig 2 hetünk ma-

radt az indulásig, ráadásul még javában ben-

ne voltunk a vizsgaidőszakban. Azt gondo-

lom jobb is volt ez így: nem értünk rá az 

ilyenkor szokásos utazás előtti pánikra, hi-

szen épp elég stresszt jelentett egy filozófia 

vizsga is. Január 29-én, egy hideg csütörtök 

reggelen indultunk útnak Gyombolai Péter 

és Rabár Ferenc Tanár Urakkal, a Váci Egy-

házmegye adományaival megrakott kisbu-

szon. A határ átlépése utáni döbbenet: a szi-

várvány minden színében pompázó, kínai 

háztetőket megszégyenítő, cikornyás, bá-

dogtetejű épületek esztétikai elektrosokként 

hatottak ránk. Oda se neki, lelkesedésünket 

semmi sem törhette le. Helyi idő szerint dél-

után 5 órára érkeztünk meg Vicébe. 

  

Találkozás a gyerekekkel 

 

Azt hittük tudjuk, mire számíthatunk, hiszen 

a gyerek az mindenhol gyerek. Nem is volt 

olyan régen, hogy mi is az általános iskola 

padjait koptattuk, nem halványultak még el 

a gyermekkori érzések, emlékek. De milyen 

mások ezek a csángó gyermekek! Ez persze 

az első találkozáskor még nem volt nyilván-

való, kicsit megilletődve fogadtak minket, 

ami nem is csoda: idegenek voltunk és fel-

nőttek. Szerencsére ez az állapot nem bizo-

nyult maradandónak, pillanatok alatt elfo-

gadtak, megnyíltak, és meg is kedveltek 

bennünket. Óriási igényük van a szeretetre, 

a személyes odafigyelésre, törődésre. Távol 

vannak szeretteiktől, ami sok esetben sajnos 

a javukat szolgálja, ugyanis olyan, a társada-
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lom perifériáján élő, sokgyermekes, moldvai 

csángó családokból származnak, akiket külö-

nösképpen súlyt az alkoholizmus, a családon 

belüli erőszak, a munkanélküliség, az alulis-

kolázottság és a mérhetetlen szegénység. A 

nevelők elbeszéléseiből tudtuk meg, hogy 

mikor először beköltöztek a kollégiumba a 

kicsik, olyan számunkra evidens dolgokat 

kellett megtanítani nekik, mint a rendszeres 

tisztálkodás, fogmosás, papucsviselés, ruhás-

szekrény használata. Az itt dolgozó pedagó-

gusok fáradhatatlan munkájának és kitartásá-

nak eredményeképpen mi már olyan gyer-

mekkel találkoztunk, akiknek igényük van 

saját maguk és környezetük tisztán tartására. 

Persze ne túlozzunk, vegyes korosztályról 

van szó, és össze sem lehet hasonlítani rend-

szeretet tekintetében egy 10 éves kislányt 

egy 13 éves kamaszodó nagyfiúval, de ezek 

már életkori sajátosságok. 

 

Elkezdődik a munka 

 

Ami a mi feladatunkat illeti: eleinte mi sem 

értettük pontosan, miért is vagyunk itt, mit 

tehetünk mi a gyermekekért, hogyan segít-

hetjük az itt dolgozó nevelők munkáját a leg-

inkább. Kicsit elbizonytalanodtunk, kétségek 

gyötörtek. Végül a gyerekektől kaptuk meg a 

választ: megváltozott a bentlakás légköre, 

hangulata. Azzal, hogy több pedagógus fog-

lalkozik velük egyszerre, egy gyermekre 

több figyelem juthat, csoportbontásban tud-

juk végezni a mindennapi foglalkozásokat, 

hatékonyabb a tanulás is. Mi nem állunk a 

kollégium alkalmazásában, tulajdonképpen 

önkéntes munkát végzünk, így kisebb raj-

tunk a nyomás. Velük kelünk, velük fek-

szünk, hiszen erre a 3 hónapra a mi ottho-

nunk is lett a Bástya kollégium. Hirtelen 

lett 22, jó értelemben vásott gyermekünk. 

Elsődleges cél, hogy minden bentlakó gyer-

mek elsajátítsa a magyar nyelvet, ugyanis 

többen úgy érkeztek a kollégiumba, hogy 

szinte egy szót sem beszéltek magyarul. 

Gyakori, hogy egymás között is inkább ro-

mánul beszélgetnek, mi viszont egyáltalán 

nem értünk románul. Így hát a társaságunk-

ban rákényszerülnek, hogy magyarul szólal-

janak meg. Ezt a célt szolgálja továbbá a 

napirendbe beillesztett magyar óra. Ezek 

remek alkalmat adnak arra, hogy játékos 

feladatok közben bővíthessük szókincsüket, 

k i f e j e z ő k é s z s é g ü k e t . 

Vice igen kis falu, és így városi szemmel 

nézve elég ingerszegény környezetet tud 

csak nyújtani. Persze a gyermekek ezt ke-

véssé érzékelhetik, tekintettel arra, hogy ők 

honnan jönnek. Nekünk viszont komoly 

fejtörést okozott a szabadidős programjuk 

megszervezése, hiszen nincs egy játszótér, 

egy rendes burkolattal rendelkező sportpá-

lya vagy tornaterem. Nedves időt fogtunk 

ki, szinte mindig sár borítja az udvart, és a 

gyermekek kénytelenek ott focizni, játszani. 

Rengeteg energiájuk van, ez természetes, 
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ahogy az egészséges gyermekekhez illik. 

Bármilyen ház körül adódó munkát elvé-

geznek, lelkesen hordták a fát tüzeléshez a 

téli időszakban. Azért sikerült a problémát 

megoldani: különböző vicces társasjátékok-

kal, kreatív tevékenységgel le tudjuk őket 

kötni. Különösen élvezik, hogy a legtöbb 

játékban mi is nagy élvezettel veszünk 

részt, és nem csak felnőttesen irányítjuk 

őket. Egy kicsit mi is visszavedlünk ilyen-

k o r  g y e r m e k k é . 

A legkomolyabb probléma a gyermekek 

körében felmerülő agresszió. Szinte minden 

megnyilvánulásukat áthatja az erőszak, no 

azért persze nem kell véres jelenetekre gon-

dolni, csak egy kis püfölésre. Mindenestre 

meg kell tanulniuk a konfliktuskezelés 

egyéb formáit. Nyilvánvaló, hogy ezt a hoz-

záállást otthonról hozzák, hiszen köztudott 

tény, hogy a gyermekbántalmazás egyik 

súlyos következménye lehet a kortársakkal 

szemben tanúsított agresszió. Semmiképpen 

sem tartjuk hatékony megoldásnak az ilyen 

tettek súlyos büntetését, ugyanis még na-

gyobb ellenkezést, dacot és további agresz-

sziót vált ki belőlük. Óriási igazságérzettel 

rendelkeznek ezek a gyerekek, és teljesen 

normális dolognak tartják, hogy ha egyik 

társuk megsértette őket, akkor ők erre ököl-

lel reagáljanak. Elsősorban személyes pél-

daadással és a felmerülő problémák közös 

megbeszélésével lehet a legnagyobb ered-

ményt elérni. Sikerült olyan szeretetteljes 

viszonyba kerülnünk a gyermekekkel, hogy 

nincs szükség autokrata módszerek alkal-

mazására a nevelés során, általában elegen-

dő csak kérni őket valamire. Ha elkerülhe-

tő, inkább nem büntetünk, mert sokkal erő-

sebb pedagógiai eszköznek tartjuk a jutal-

mazás, dicséret erejét, s a tapasztalataink 

azt mutatják, ez beválik. 

Fontosnak érezzük, hogy tágítsuk látókörü-

ket, formáljuk szépérzéküket. Többen fogé-

konyak a népzenére, gyönyörűen énekelnek 

csángó népdalokat, és ami a legfontosabb: 

szívesen teszik ezt. 

 

Köszönet 

 

Köszönettel tartozunk az itt dolgozó kollé-

gáknak: nevelőknek, önkéntes pedagógu-

soknak. Szeretettel fogadtak minket, szabad 

kezet kaptunk tőlük, hogy megvalósíthas-

suk elképzeléseinket. Mindent megtettek 

azért, hogy otthon érezzük magunkat. Lelki 

támogatás is nyújtottak, amikor kételyek 

gyötörtek minket. Személyükben kiváló 

pedagógusokat ismerhettünk meg, akik pél-

daként állnak előttünk kivételes elhivatott-

ságuk miatt. Nem kis feladat az övék: meg-

teremteni a szükséges feltételeket ahhoz, 

hogy ezek a gyermekek teljesen ingyen, 

kiváló körülmények között magyarul tanul-

hassanak; nevelni őket a jó s a szépre, hogy 

ha egyszer haza térnek, tovább tudják adni 

mindazt, amit itt kaptak. 
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Köszönettel tartozunk a gyermekeknek is. 

Örülnénk neki, ha tudnák és megértenék 

milyen különlegesek is ők, mennyi lehető-

ség, tehetség rejlik bennük. Mennyi szerete-

tet tudnak adni egy mosollyal, egy ölelés-

sel, egy kedves rajzzal, s mennyire tudnak 

örülni minden apróságnak: egy könyvnek, 

egy labdának, egy szelet csokinak. 

  

50 nap összegzése 

 

Pontosan 50 napja, hogy itt élünk a vicei 

kollégiumban, s már csak 3 hétig mara-

dunk. Egyik szemünk sír, a másik nevet: 

annyira megszerettük a gyermekeket, hogy 

az már a honvágyat is feledteti, valóban fáj-

ni fog a búcsúzás. De a képzeletbeli tarisz-

nyánkba rengeteg szép emléket, élményt, 

tapasztalatot viszünk magunkkal haza. 

Igyekeztünk tanítani, s közben mi is renge-

teget tanultunk az életről, a hivatásról és a 

szeretetről. 

Üdvözletét küldi Vicéből: 

Trencsényi Bianka és Várhelyi Réka, 

az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

II. évfolyamos szociálpedagógus hallgatói 

2009. március 21.  

Réka születésnapi köszöntése 
 

Hó csata 

Bianka a gyerekekkel 
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Ádventi hittani foglalkozás Mold-

vában, 1845-ben. 

Ki a szerző? 

 

1845-ben a budapesti Religió és Nevelés 

folyóirat harmadik száma rövid írást közöl 

Moldva címmel. A névtelen („–Z–”) szerző 

által jegyzett tudósítás voltaképpen egy 

helyzetkép egy moldvai faluközösség ád-

venti időszakban zajló vallásos eseményei-

ről. Az alább közreadott leírásból kiderül, 

hogy a nyári időszakot mezei munkával töl-

tő felnőttek és gyermekek számára kevés 

alkalom adatik a vallási előírások betartásá-

hoz, a hitélet minimális megéléséhez, hi-

szen a fáradságos munka után „álom és 

nyugalomvágy vesz erőt az ellankadt testen, 

annyira, hogy alig marad idő az imádságok-

nak mi röviden is elvégzésére, könnyen fe-

lejtve a tanítást”. A feledés és az 

elvallástalanodás fékezése érdekében, az 

ádventi estéket „mind a szülők-, mind a 

magzatok (…) üdvösségre szükséges tanul-

mányok megtanulásá”-val töltik. Az össze-

jöveteleket minden alkalommal más-más 

„alkalmasabb” családok otthonában szerve-

zik meg, vasárnap, hétfő, szerda és péntek 

estéken. A gyülekezés időpontját harang-

szóval adják hírül. Egy-egy estén 70–80, de 

„néha több ” hívő is összegyűl. A szerző 

által „foglalkozásnak” nevezett alkalmak a 

következő forgatókönyv szerint bonyolód-

tak le: 
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„A hosszú nyáron hiveinket, s főleg a gyer-

mekeket, vasárnapokat és ünnepeket kivéve, 

ritkán láthatjuk el; el lévén foglalva a’ me-

zei munkával; mellynek egyedül köszönik 

mindnyájon Isten után táplálásukat. Erre 

szoktatják az atyák is magzataikat kisded 

kortól fogva: a nagyobbakat keményebb 

munkára használván, a’ kisebbeket pedig 

barmaik legeltetésére már korán reggel el-

küldvén, honnan csak késő estve veti őket 

haza, mikor az álom és nyugalomvágy vesz 

erőt az ellankadt testen, annyira, hogy alig 

marad idő az imádságoknak mi röviden is 

elvégzésére, könnyen felejtve a tanítást! Mi 

így lévén, alig várjuk a szülőkkel együtt az 

advent napjait; mint melly idő táján a hideg 

e tartományban mindenkit házába szorit: a 

hosszu estvék mind a szülők-, mind a mag-

zatoknak szép alkalmat nyujtva az üdvös-

ségre szükséges tanulmányok megtanulása, 

s ez időt a lelkipásztorok is ohajtva várják, 

hogy ártatlan lelkek iránti, lélekben járó 

szent kötelességeiket vagy magok, vagy 

kántoraik által teljesíthessék; melly üdvös 

foglalatosság ez évben parochiánkon, vala-

mint mindenik plébániában következőleg 

megy végbe. – Iskolául szolgálnak a hivek 

házai, különösen azokéi, kiknél alkalma-

sabbnak, s könnyebbnek találtatik 

kisdedeikre nézve az estvéli gyűlés. Vasár-

nap, hétfőn, szerdán és pénteken: az estveli 

harangszó e gyülésre a’ bizonyos jel; 

mellynek hallatára, a kijelelt házhoz sietve 



sereglenek valamennyi magzatok, kik az ösz-

szeírás szerint arra valók (öszvegyül 70-80 , 

s néha több is). Itt a kántor megjelentével, 

az Atya, Fiú, is Szentlélek Isten nevében, a 

keresztvetésben kezdődik a tanítás: mire a 

miatyánk, üdvözlet, közgyónás, tíz és öt pa-

rancsolatok, hét szentségek, és hitbeli indu-

latok elimádkozása után,  a mondottakból 

egyenkint ki kérdeztetnek; azután rövid, szo-

kott kérdésekben egyenkint az Isteni fölség-

ről, a Szentháromság titkairól, az üdvözítő 

Jézus megváltása- és kínszenvedéséről, szüz 

anyjáról, a megszentelés malasztjáról, a 

Szentlélek Isten hét ajándékairól, a szentsé-

gekről közönségesen, és különösen 

mindenikől: nevezetesen a bérmálásról és 

annak hasznairól, a sz. gyónásról, és annak 

részeiről, az Oltáriszentség valóságáról, 

mélységes titkairól, stb. kihallgattatnak; – 

az egészet rövid kérdések – és feleletekbe 

foglalt tanítás, magában foglaló a lélek hal-

hatatlansága, az örök élet, annak boldog – 

vagy boldogtalan volta felöli igazságokat, 

fejezvén be: mihez a főbünök, stb. 

előszámlásáa és a végső dolgokróli rövid 

oktatás is csatoltatik. E sz. foglalkozásnak 

vége lévén, egy-két istenes ének oszlatja el a 

következő nap más háznál folytatandó taní-

tásra ujolag összesereglendő gyülekezetet: 

mi így foly az egész adventi napokban. Így 

készülnek, keresztény növendékeikkel a ka-

rácsony sz. gyónásra, és az üdvözitő Jézus 

titkos értelmű születésének örvendetes ünne-

pére magok a szülők is… És mi ezek követ-

keztében örömmel mondhatjuk, mikép nincs 

körünben, még a kisebbek közül is, senki, ki 

az említett kérdésekre, ha mi röviden is, meg 

ne tudna felelni”. Aláíró: – Z– (1) 

A cikkben foglaltak szerint az ádventi 

„foglalkozások” nemcsak a szerző parókiá-

ján, hanem „mindenik plébániában (…) 

megy végbe”, azaz minden plébánián meg-

tartattak. Ezt megerősítő adattal azonban 

pillanatnyilag nem rendelkezünk, Moldva 

más plébániájáról, ebből az időszakból nin-

csenek hasonló alkalmakról tudósító feljegy-

zések. A cikkből az is kiderül, hogy a 

„foglalkozáson” rendszerint a pap is, és a 

kántor is jelen van, ám az is előfordul, hogy 

a plébános távollétében a kántor vezeti a 

„foglalkozást”. A leírásban egészen más kép 

tárulkozik fel a moldvai katolikusok vallá-
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sos életéről, a hitoktatás körülményeiről, de 

leginkább a papok és a hívek viszonyáról, 

együttműködéséről, mint amilyet a szakiro-

dalom alapján korábban elképzeltünk. A 

magyar nyelven írt újságcikkben nincs szó 

arról, hogy a felsorolt imák, énekek és a hit 

tanainak az oktatása milyen nyelven folyt, 

de aligha tévedünk, ha azt feltételezzük, 

hogy a találkozókon elhangzottak magyar 

nyelven hangoztak el. Ezzel azt is feltéte-

lezzük, hogy a közösség maga, a plébános 

és a kántor is magyar volt. Emiatt is nehéz 

elképzelni, hogy a fenti szokás ebben a for-

mában általános gyakorlat lett volna/volt 

Moldva szerte, ahol ebben az időszakban 

egy-két kivételtől eltekintve olasz, lengyel 

és német anyanyelvű, magyarul és románul 

nem vagy igen gyengén beszélő papok mű-

ködtek. Végül, ezért merül fel a gyanúja 

annak, hogy a „foglalkozások” helyszíne 

Klézse (esetleg a klézsei plébániához tarto-

zó fíliák), a plébános és egyben a cikk szer-

zője pedig Petrás Incze János lehetett (?). A 

szakirodalom ezt a forrást egyrészt nem 

használja, nem idézi, másrészt nem hozza 

összefüggésben Petrással, a feltételezett 

szerzősség tehát óhatatlanul bizonyítást igé-

nyel. A forrás és a szerzősség kérdésének a 

vizsgálata folyamatban van, az eredmé-

nyekről egy következő cikkünkben számo-

lunk be.   

  1. n. n. 1845 Moldva. Religio és Nevelés, II. évf. 3. 
sz. 24. 

  Iancu Laura 
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Ki lehet  

A Religio és Nevelés-ben megjelent (1844-

45)  

moldvai vonatkozású cikkek szerzője? 

 

A Moldvai Magyarság előző lapszámában 

(2014. december) közöltünk egy írást Ádven-

ti hittani foglalkozás Moldvában, 1845-ben. 

Ki a szerző? címmel. A cikkben közreadtunk 

egy ismeretlen szerző által jegyzett tudósítást 

is, amely eredetileg a Pesten szerkesztett Re-

ligio és Nevelés című katolikus lapban jelent 

meg, 1845-ben. Ebben az írásunkban egy 

újabb, ugyancsak a XIX. század közepén 

megjelent cikk közreadásán túl, kísérletet 

teszünk annak a kérdésnek a megválaszolá-

sára is, hogy vajon ki lehet e tudósítások 

szerzője. 

  Jelenlegi ismereteink szerint összesen öt, 

moldvai katolikusokkal kapcsolatos cikk je-

lent meg az említett lapban, kettő 1844-ben, 

három pedig 1845-ben. Az egyik ’45-ben 

megjelent tudósítás kivételével, valamennyi 

cikk Moldva címmel jelent meg. Feltételezé-

seink szerint négy cikk esetében a szerző 

ugyanaz a személy. Az ötödik, Figyelem 

Moldvára címmel közölt írás szerzősége to-

vábbra is kérdéses, lehetséges, hogy az isme-

retlen szerző által a lap szerkesztőségébe 

küldött tudósítás anyaga valamelyik szer-

kesztő átiratában jelent meg. A nevét elhall-

gató szerző három esetben „ – z – ”, két eset-

ben „– a –” monogrammal zárja Moldvából 

küldött, Moldváról szóló tudósításait. A ’44

-ben megjelent első írást Alsó-Klézsén, a 

másodikat Tatross-on [Tatros] jegyezte le a 

szerző („ – z – ”). A ’45-ben közölt három 

cikk közül kettőt – tehát az előző lapszám-

ban közölt írást is – Alsó-Klézséről küldték 

Pestre. Az öt szöveg közül három Alsó-

Klézsén, egy Tatroson, egy pedig, ahogy 

említettük Pesten (?) íródott, utóbbi, feltéte-

lezéseink szerint szintén az Alsó-Klézséről 

küldött anyag alapján. A cikkek tartalma, 

stílusa alapján bizonyosra vehető, hogy a 

szerző papi személy. 

  Az újságcikkek keletkezésének az éveiben 

(1844-45) Alsó-Klézse plébánosa Petrás 

Incze János forrófalvi születésű minorita 

szerzetespap volt. Petrás – jelenlegi ismere-

teink szerint – első, 1838-ban keltezett és 

közölt írását névtelenül, pecsétszerű rajzba 

rejtett „N” és „I” monogrammal látta el. Az 

„Észrevételek…” címmel, feltehetően a 

Nemzeti Újság számára címzett levélben 

Moldva korabeli apostoli helynökének, Jo-

hannes Carolus Magni püspöknek a Magyar 

Tudós Társaság számára címzett, 1837-ban 

a Nemzeti Újságban is megjelent levelére 

reagált(1). Petrás olvashatta a püspök írását, 

aminek a tartalmát cáfolandó megírta az 

említett „észrevételeket”, névtelenül, ponto-

sabban monogrammal. 

  Az eseményt követően, Petrástól származó 

közleményekkel 1842-től kezdődően talál-

kozunk ismét a magyar sajtóban, 
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irodalomban. A Magyar Tudós Társaság 

titkára, Döbrentei Gábor kérésére gyűjtött 

népdalokat Petrás már ’42-ben is Rokonföl-

di (ál)névvel írja alá, és így küldi el a Tu-

dós Társaság titkárnak, és feltehetően szin-

tén a kérésére, ez az álnév szerepel a Tudo-

mánytárban közölt dalok végén is. 1844-

ben már az Akadémiának címzett leveleket 

sem írja alá, e levelek szerzője, azaz Petrás, 

a kézírás valamint a tartalom és a stílus 

alapján azonosítható. Az 1874-től a Ma-

gyar Nyelvőrben közölt folklórgyűjtései 

szintén Rokonföldi álnéven jelentek meg. 

Petrás nyilvánosságra szánt írásait tehát 

többnyire névtelenül, monogrammal, eset-

leg álnéven közölte, a (magán)leveleiben 

megfogalmazottak nyilvános közlése ese-

tén pedig neve elhallgatását kérte. Rejtőz-

ködésének kétségkívül oka volt, ennek a 

kérdésnek a körülményeire, az okokra itt 

most nem térünk ki(2). 

  Arról egyelőre nincsenek információink, 

hogy Petrás olvasta-e a Religio és Nevelés 

című újságot, azonban leveleiből kiderül, 

hogy papi szolgálatának első éveiben elju-

tottak hozzá magyarországi lapok. Később 

sűrűn panaszolja, hogy szellemi magányát 

olvasmányokkal sem enyhítheti lévén, 

hogy (már) nem jutnak el hozzá a postai 

küldemények. 1881-ben kelt leveléből ki-

derül, hogy olvasta a Religio 40. számát(3), 

ami nem csak arra utal, hogy a lap (mégis) 

eljutott Klézsére, utalhat arra is, hogy  
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Petrás kapcsolatban állhatott a szerkesztő-

séggel. Egy későbbi, 1885. május 24-én, a 

Szent László Társulatnak címzett levele kap-

csán azt kéri, adják közre a Religio-ban(4). 

  Vizsgálódásunk további szakaszában 

Jerney János moldvai látogatására kell kitér-

nünk. A régész 1844-45 között tette meg 

moldvai útját. Petrás Incze Jánosnál is meg-

fordult, akit Döbrentei ajánló levelével kere-

sett fel(5). Petrás fogadta, és elkísérte a kuta-

tási szándékkal érkező Jerney-t több telepü-

lésre. Így jutottak el pünkösd napján a tarto-

mány fővárosába, Jászvásárra is. Erről a láto-

gatásról Jerney János is beszámolt 1851-ben 

Pesten kiadott könyvében. A Jerney János 

beszámolójában(6),valamint a Religio és Ne-

velés 1845-ös számában megjelent cikkben 

olvasható leírások kísértetiesen hasonlítanak 

egymáshoz, ami azt bizonyítja, hogy a beszá-

molók ugyanarról az eseményről szólnak. Az 

sem kétséges, hogy mindkét szerző szemé-

lyes élmények alapján számolt be a látottak-

ról. Ahhoz sem fér kétség, hogy a cikk szer-

zője papi személy, aki Jerneyvel ellentétesen 

elismerően szólt a moldvai katolikus misszi-

óról, annak vezetőjéről (Sardi Pal), a fejede-

lemről stb. Ezek alapján némileg indokolt a 

gyanú, hogy a cikk szerzője akár Petrás Inc-

ze János is lehetne. A felvetést erősíti, hogy 

az Alsó-Klézsén keletkezett cikk első felé-

ben Alsó-Klézse és Nagypatak pünkösdi ün-

nepéről esik szó, azaz a Petrás plébániáján és 

az azzal szomszédos filián szervezett ünne-



péről esik szó, azaz a Petrás plébániáján és 

az azzal szomszédos filián szervezett ünnep-

ről, ám ennél is fontosabb a szövegből tükrö-

ződő szerzői lelkület, ami arról árulkodik, 

hogy a papi személy a helyiek közül való. 

Következzék a szóban forgó cikk, a kérdések 

sorát, a cikkek szerzősségére vonatkozó vizs-

gálódásainkat pedig egy következő cikkben 

folytatjuk. 

 

Alsó-Klézsén. Mióta e’ völgyben, mellyet a’ 

Klézse nevü patak mos, magyar nemzetü, 

rom. kath. hitü keresztény nép lakik, azóta 

szokásuk, pünkösd’ első napjára nagy szám-

mal idegyülekezni az emlitett hiveknek; 

kitünő buzgósággal seregelvén minden felől 

ide, dicsérendők a’ Mindenhatót, ’s a’ Szent-

lélek’ ajándékaiban részesülendők. Megtör-

tént ez jelen évben is; már korán reggel 

megnyiltak a’ parochialis szentegyház ’ 

ajtajai a’ buzgólkodók’ ajtatosságának; szá-

mosan végezvén a ’töredelmes gyónást és 

szent áldozatot. Megkezdődött ezután a’ sz. 

menet, (melly minden évben e’ napon szokott 

tartani,) a’ kies helyen emelkedett temetői 

kápolnához, a’ bold. szüz anyánk’ hét fájdal-

miról nevezetthez; melly temető és kápolna 

150 év előtt lön e’ sz. czélra bizonyos birto-

kos lakóktól adományozva. Buzgó könyörgé-

sek végeztettek itt a’ Szentlélek-Isten’ aján-

d é k a i n a k  h i v e i ’  l e l k é b e n i  b ő 

gyümölcsözéseért, az anyaszentegyház’ föl-

magasztalásáért, a’ keresztény fejedelmek 
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közti egységért, pápáért, püspökért, élők- 

és megholtakért; ’s a’ meg nem számitható 

népsokaság szép énekeket zengedezve, és 

imádkozva tért vissza a’ szentegyházba; 

hol szivet-lelket kimagyarázahatatlan 

örömmel eltöltőleg ezrek’ ajkairól hangzott 

el a’ Szentlelket olly szivrehatólag hivő ős-

régi szép énekük: ,jöjj el Szentlélek-Isten’. 

Nincs toll, nincs ékesszólás, mellyel 

leirhatná az ajtatos lelkek’ buzgalmát; ki-

nek záporként hullottak könyeik e’ sokat 

jelentő szavak’ elzengésekor: ,Jöjj el ár-

vák’ gyámola; jöjj el szivünk’ orvosa; oszd 

ki égi kincsedet! Fáradságban nyugal-

munk, hévségünkben árnyékunk, 

sirásinkban örömünk’ stb- örömkönyek 

közt hallgatá a’ szent emeletről e’ buzgó 

népsokaság, milly semmik legyünk a’ 

Szentlélek’ segedelme nélkül, mind földi 

mind örök életünkre nézve; mit követett a’ 

sz. miseáldozat: mellyet hasonló buzgóság-

gal vára végig a’ sz. hajlék keritésében sem 

férhetett ajtatos néptömeg; mellyet a’ nem 

kis számu oláhokon kívül könnyen 10,000-

re tehetni. E’ rendkivüli gyülekezetnek ked-

vezett a ’Szeret folyam’ árjainak csendesül-

te is, mellyel ez alkalommal ugy látszik ne-

vének legszebben megfelelt, midőn a’ 

túlvidéken lakókat csendesen lejtő szinén a’ 

Szentlélek’ kegyelmeinek buzgó tiszteletére 

szép szeretettel átbocsátotta; csonakjait és 

kompjait buzgólkodókkal telve küldvén át 

Klézsére. Innen az ünnep’ másodnapjára 



seregestől sietett népünk Nagy-Patakra 

(Klézsétől egy órányi távolságra) hol temp-

lomnapi ajtatosság tartatott, az előbbihez 

hasonló buzgósággal; a’ jelen volt kerület-

beli minorita szerzetes-papság sz. szolgála-

tával az Isten’ dicséretét, és a’ nép buzgó-

ságát nem kissé nevelve. – Azonban ezeknél 

még sokkal kitünőbb kath. istentiszteleti je-

lenetnek vala e’ fejedelemség és főváros 

Jászvásárhely szemtanuja urnapján, junius 

14-ként (Julian szerint); midőn a’ megváltó 

Jézus’ legmélyebb titku sz. hagyománya’, 

sz. teste és végre’ valóságnak dicső emlék-

ünnepe tartatott; melly az egész főváros- és 

fejedelemségben tisztelt sz. szolgálat, rég 

időtől jeles buzósággal vitetett ugyan min-

den évben végbe; de csak a’ kath. reziden-

cia udvarán: hol a’ nagy tolongás miatt 

alig vala szemlélhető teljes fényében isten-

tiszteletünknek ezen legtiszteljesebb szertar-

tása, a’ számos buzgólkodó, ’s talán még 

számosabb kiváncsian tisztelgők miatt, ám-

de jelen évünk arany betükkel följegyzendő 

lesz üdvözitő szent hitünk’ moldvai történe-

tének évkönyveiben; mellyben az eddig is 

szabadon gyakorlott kath. hitünk legszebb, 

és diszteljesebb fényében ragyogott külső-

leg is Moldva-hazánk’ fővárosának utszáin; 

mihez a’ minden szentnek, jónak, szépnek és 

tökéletesnek lélekből kedvelője, fejedel-

münk, és uralkodó herczegünk, nagy 

kegyelmességü Szturdza Mihály, mélt. vérei 

fölszentelt püspökünk Szardi Pál’ folyamo-

dására, nemcsak teljes megegyezésével já-

rult, hanem fegyveres katonaságot is rendel-

ni méltóztatott, a’ sz. meneten az illő csend- 

és rendre fölvigyázandót egy ezredes vezér-

lete alatt; azon fölül fejedelmi hangász-

főnökét hangászaival együtt hasonló nagy 

lélekkel átengedve az ünnepélyes szertartás’ 

diszének minél magasztosb nevelésére; kik 

más alkalommal is, sátoros ünnepeiken, a’ 

mindenkor tisztelettel emlitett herczeg’ ke-

gyelméből e’ szolgálatukat hiven és örömmel 

teljesitették ünnepélyesb püspöki sz. miséin-

ken. Minden rendű, rangú, és különböző 

nemzetü néppel megtelve özölöttek az utszák, 

és rakva voltak az ablakok, hol az Oltári-

szentség kitelhető legnagyobb diszben körül-

vitetett; mit a’ mélt. Püspök lélekreható mély 

buzgósággal maga végzett. Az egész sz. me-

netet, épületes buzgóság, szép rend és mély 

csend jellemezett. Jelen volt az ausztriai cs. 

kir. agens, és az egész diplomatai kar; nem 

hiányoztak’ a fővárostól távolabb lakó hivek 

is, buzgó ajtatosságuk’ szent vágyának 

kielégitésére egybeseregelve. Gyönyörü jele-

net volt valóban olly fővárosban, hol a’ Jé-

zus sz. teste- és vérének valóságos jelenlétét 

a’ nagyobb rész hiszi. Ennyire 

nyilvánosodván közkedvességü istentisztele-

tünk, legméltobban mondhatjuk: „az igazság 

és béke egymást megcsókoltaták; a’ valóság 

a’földről keletkezett, ’s az igazság mennyből 

nézett alá.” Éljen az övéinek boldogságát 

szivén hordozó fejedelem! ki e’ herczegi tet-
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tével a kath. alatvalóinak uralkodói hatalma

- és személyében helyezett határtalan bizo-

dalmát, legszebben biztositotta. – a – (7) 

 

Irodalom 

 

Domokos Pál Péter 

1979 Petrás Incze János: Tudósítások. In 

Domokos Pál Péter „…édes hazámnak 

akartam szolgálni…”. Szent István Társulat, 

Budapest, 1297–1514. 

Jereny János 

1851 Keleti utazása a' Magyarok' őshelyei-

nek kinyomozása végett 1844-1845. I-II. 

Pest.n. n. 

1845 Moldva. Religio és Nevelés, 18. szám, 

új évfolyam III. éve, 144. 

                                                    

1.  Magni levelének a tartalmi kivonata jelent meg. 

2. Petrás életrajzírói szerint az álnévre azért volt 

szükség, mert felettesei kifogásolták a magyarországi 

tudósokkal fenntartott kapcsolatát. L. pl. Domokos 

1979. 1302. 

3. A folyóirat a Religio és Nevelés társlapja volt.   

4.Domokos 1979. 1495. 

5.  Döbrentei Petrásnak szóló levelét elsőként Domo-

kos Pál Péter közölte. Domokos 1979. 1422–1424. 

6.  Jerney 1844–1845: 33–34. 

7.  n. n. 1845. 144. 

Iancu Laura 
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FERENCZES ISTVÁN 
Beszéd a hazainduló Julianus baráthoz 

  
 
 
Későn jöttél, testvér, későn. 
Kenyerünk keserű, a vizünk 
kégyóval, varanggyal teli - 
Reményünk por, hamu a hitünk... 
  
 
Udvara a kánnak megvet, 
mégis velük kell hajlongani, 
a falra felkent klán előtt 
égve égnek lelkünk romjai. 
  
 
Besúgók járnak közöttünk, 
júdások visznek üdvrivalgni 
harcait, hol megzsaroltan 
térdelünk - kétszer kell meghalni. 
  
 
Elvették földjeink, nevünk, 
vérünk sem elég hál' adóra, 
rabszíjra fűzi gyermekünk, 
önmagába pusztít a horda. 
  
 
Bélyeg lett nyelvünk, nyílt fekély. 
Arcunkon lobognak poklai... 
Anyánk megtördelt szavával 
álmunkban is félünk szólani... 
  
 
És szétiszonyít Ázsia, 
mint száműzöttet álmai - 
Egyedül a szél, csak a szél, 
minket csak ő tud megváltani... 
  
 
Ég veled, testvér. Ki tudja, 
kinek leszünk majd vérei... 
Mire visszajössz, meglehet, 
egymást sem fogjuk érteni. 



Hozott-e könyvet? 

Nem hoztam kicsim, nagyon sok dolgom 

volt, de legközelebb hozok!- Láttam csaló-

dott kis arcán, hogy hiszi is meg nem is. Na-

gyon szégyelltem magamat.  Néhány nap 

alatt sok mindent megtudtam a gyimesbükki 

gyerekek életéről, az anyanyelv használat 

nehézségeiről. Nagyon kevés gyereknek van 

a tankönyvein kívül más, magyar nyelvű 

olvasnivalója. Nagy elhatározást tettem: leg-

közelebb hozok minden gyereknek egy szép 

mesekönyvet. A kezükbe adom, nem egy 

üveges szekrénybe, kirakati tárgynak!  Ha-

zatérve gyűjteni kezdtem a mesekönyveket. 

Barátok, ismerősök ölszámra hordták hoz-

zám a gyermekeik által kinőtt vagy megunt 

könyveket. Ilyent is-olyant is! Mindet kéz-

bevettem, mindbe beleolvastam, megjavít-

gattam a szakadásokat, újakat is vettem, 

hogy meglegyen a háromszáz. Októberben, 

amikor úgyis arra felé volt dolgom, a Laka-

tos Demeter Csángó Magyar Kulturális 

Egyesület kifuvarozott engem a könyvekkel 

egyetemben. Amikor kicsengettek, kinyíltak 

a tanterem ajtók, kitódultak a gyerekek, én 

néhány segítővel a könyves dobozokat hord-

tam az iskola aulájába. Egyszer csak Imelda 

ölelt át: 

Hozott-e nekem könyvet? 

Hoztam, gyere, nézd meg! 

 Leírhatatlan volt a gyerekek öröme.  A fel-

nőttek szemében könnyek csillogtak.    Ép-

pen akkoriban készült az új könyvem: a  
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    Mátyás király neve napja  

Gyimesben 

Gyimes- völgyi Mátyás Király  

Mesemondó verseny, 2015. február 

21. 

  

Még a múlt év tavaszán történt. A gyimes-

bükki templomba menet egy vékonyka kis-

lány sündörgött  mellém  s megszólított: 

Még jő-e vaj egyszer ide? 

Jövök.  

Hoz-e nekem vaj egy könyvet? 

Hozok. – vágtam rá gondolkodás nélkül 

s megkérdeztem a lányka nevét.   

Imeldának hívnak.  

Bementünk a templomba. 

Kend mellé ülhetek-e? 

Igen!- mondtam s letelepedtünk egy 

padba. Tovább nem beszélgethettünk, kez-

dődött a szentmise. A mise alatt hozzám si-

mult, néha- néha rámmosolygott. Kifele jö-

vet odafutott az édesanyjához, egy feketeru-

hás, megtört fiatalasszonyhoz s örömmel 

újságolta neki, hogy ez az asszony -már 

mint én-, hoz neki mesekönyvet. Elköszön-

tünk, elmentében még vissza-visszafordult 

és integetett. Előző nap az iskolájukban me-

séltem, a műsor végén egy találós kérdés 

megfejtéséért egy könyvecskét ajándékoz-

tam egy fiúnak. Pünkösdkor utaztam legkö-

zelebb Gyimesbe. Alighogy kiszálltam a 

kocsiból, Imelda futott felém és megkérdez-

te: 



Mátyás király neve napja. Felajánlottam 

Nagy-Galaczi Hajnal igazgatónőnek, hogy 

kiküldöm a kéziratot, rendezzenek mese-

mondó versenyt Mátyás nap táján s én eljö-

vök zsűrizni.  

 Hamarosan örvendező levelet kaptam: 

Meghirdették a Gyimes-völgyi Mátyás Ki-

rály Mesemondó versenyt, kitűzték az idő-

pontot, tízennégy iskola nevezett be.  Je-

lentkeztek a háromszéki Esztelnekről, a 

moldvai Pusztinából és az összes gyimesi 

iskolából.  Összesen 106 gyerek tanulja már 

az örökértékű, szépséges Mátyás meséket.  

Megszeppentem a hír hallatán.  Mindössze-

sen 40 ezer forintom volt, amit még tavaly, 

a Lakatos Demeter Egyesület ajánlott fel 

díjakra.  

A boldogságos könyvosztást, még annak 

idején, eldicsekedtem a MMA Népművé-

szeti Tagozatának ülésén.  A január 3. talál-

kozáskor társaim megszavaztak a verseny 

céljaira 500 ezer Ft-ot.  Sőt, hirtelenjében 

saját pénzükből összeadtak 60 ezret. Még 

közöttünk volt drága Erdélyi Zsuzsa né-

nénk, bosszankodott, hogy miért nem ta-

vasszal tartjuk a versenyt, hogy ő is eljöhe-

tett volna. Valaki megvédett, hogy Mátyás 

nap februárban van. Megígértem, hogy a 

legközelebbi rendezvényt tavaszra szervez-

zük.   Hamarosan kiderült, hogy még egy 

ideig nem juthatok hozzá a megszavazott 

összeghez.  Rohamosan közeledett Mátyás 

király neve napja, én a harkányi kórházban 

vesztegeltem nyugtalanul hosszú három hé-

tig.  Nem láttam a megoldást. Stoller Antal 

tagozati társam, a Vitézi Ének Alapítvány 

vezetője sietett a segítségemre. Megelőle-

gezte a szükséges pénzt, megszervezte a ki-

utazásunkat egy remek Ford mikrobusszal 

és segített az ajándékkönyvek begyűjtésé-

ben. Szép új könyveket kaptam ajándékba 

is, vásárolhattam is kedvezményesen a Fe-

kete Sas Kiadótól és a Pillangó Kiadótól.  

Barátaim, ismerőseim mind nekem gyűjtöt-

ték a szép, megkímélt használt mesekönyve-

ket.  Tizenegy rangos zsűri tagot is sikerült 

verbuválnom magam mellé itthoni és erdélyi 

szakemberekből.  Dr. Bolváry Gyula, Halász 

Péter, Dr. Kiss-Tampu Tatiana, Zubkóné 

Fekete Zsuzsanna,  Stoller Antal, Mirk 

László és Mirk Lászlóné, Antal Tibor, Fábi-

án Éva, Sebestyén István és Málnási Deme-

ter, kosteleki plébános úr is beugrott a meg-

betegedett Salamon József gyimesbükki plé-

bános úr helyett. 

Már csak az oklevelek és az emléklapok hiá-

nyoztak a boldogságomhoz. Az érdi Milton 

és Média Kft. vállalta és elkészítette a gyö-

nyörű lapokat. Fizetségül csekély, jelképes 

összeget kértek és sok sikert kívántak. Ak-

kor igazán megrendültem.  Milyen jók az 

emberek! 

Február 21-én reggel a gyimesbükki Dani 

Gergely Általános Iskolába gyönyörű népvi-

seletbe öltözött gyerekek sereglettek, peda-

gógusaikkal, szüleikkel.  Olyan volt az isko-
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úton lelkendeztünk, hogy milyen nagyszerű, 

csodálatos volt. Nagy-Galaczi Hajnal igaz-

gatónő búcsúzáskor azzal fejezte be köszö-

netét, hogy jövőre is visszavárnak bennün-

ket, és akkor gyimesi népmesékkel verse-

nyezzenek a gyerekek. 

Nem tettem könnyelmű ígéretet, de elhatá-

roztam, mindent megteszek,  hogy jövőre is 

találjak "jóembereket!" 

      
 Kóka Rozália mesemondó,  

a Népművészet Mestere, a Magyar Művésze-

ti Akadémia levelező tagja  
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la, mint egy méhkas. Tizenketten négy felé 

oszlottunk s egy-egy tanteremben megkezd-

tük a gyerekek meghallgatását. Én a 7 -8. 

osztályosokhoz kerültem.  Megvallom, sok-

féle aggályom volt a mesemondás színvona-

lát illetően. Tévedtem. Csodálatos volt! A 

gyerekek zöme nagyon szépen, ízesen és 

tisztán beszélt. Átélten, örömmel, a hallgató-

ság számára élvezetesen meséltek valam-

ennyien.  Huszonnyolc helyezést adtunk ki.  

A négy első helyezett gyermek kimondottan 

nagyon tehetséges.  A gálaműsoron mi zsű-

ritagok is elragadtatva hallgattuk "egymás 

győzteseit”.  Népművész társaink, Fábián 

Éva mesemondó, népdalénekes, Sebestyén 

István, a Népművészet Mestere, Antal Tibor 

népdalénekes, Nyisztor Ilona népdalénekes, 

és két moldvai vendég mesemondó, vala-

mint jómagam is felléptünk a gyerekekkel.  



 

Tél 

                      

   Ferenczes Istvánnak  

  

Ilyenkor már nem tudom, 

kinek mivel tartozom – s hogy  

adós vagyok-e vagy csak este van? 

Csíkpálfalván is este lehet. 

Egy lépés van még előttem, 

de, jaj, a talentumnak egyetlen párja sin-

csen. 

Gördíts köveket utamba, Isten! 

Átjárt a szél Madéfalván, az állomáson, 

egyszervolt pár csángó szavam 

utolsó falatnak odaadtam. 

Hitelezőnek? Váltónak? Földbe ástam?  

Ragadozó volt mindahány! 

Pusztaságból ím, szegénységre jutottam. 

  

A vonat ablakán a Hold, 

– neki sincs ágya éjszakára –, 

köddel takarózik mint a 

somlyói nyereg hajnalba’. 

  

Közel vagyok – lezárt úton, a sorban. 

Elgazosodott lélekkel talán majd holnap, 

holnap a sorompón túljutva,  

fehér ruhámban felismer a tél.  

Leányom, hazajöttél?   

S én azt felelem: haza.  

 

 

 

 

Otthon 

 

A félhomálynál nincs gonoszabb. 

el nem takar, csak megvakít, 

most is estét mutat már, 

holott csak péntek van, és aztán 

megint 

péntek. 

Az ég magason, a föld kemény. 

Haza kéne menni a kikövezett sötét-

ségbe. 

Haza a villafarkú fecskével, 

kit nem ér utol a tél. 

Haza kéne menni, míg kabátot cserél 

Isten, 

beosonni a persellyel, 

felsegíteni a megbotlott angyalokat, 

és fogvacogva elmesélni 

mindazt, mit odafentről nem láthat-

nak, 

kirakóst játszani, táviratozni a Földre, 

aztán onnan is hazasietni, 

haza, hogy otthon érjen az este. 
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A vicei Bástya Csángó-Szórványmagyar 

Kollégium 

 

Falutörténeti kitekintés 

Vice a Mezőség északi részén fekszik. Mai 

lélekszáma 350 körül mozog, de az 1960-as 

években közel 1200 lakossal büszkélkedett. 

A Ceasescu-féle rezsim iparosítási és falu-

rombolási akciójának köszönhetően a lakos-

ság jelentős része városba került. Legtöbben 

Déva, Beszterce és Kolozsvár környékén te-

lepedtek le, de Erdély sok más városában is 

otthonra leltek. Az elszármazottak jelentős 

hányada a mai napig is felkeresi szülőfaluját 

egy kis nyári kikapcsolódásra, vagy éppen a 

falusi munkákban való részvételre az itt gyö-

keret vert szülők vagy rokonok megsegítése 

céljából.  

A falu története a 14. századig nyúlik vissza, 

ugyanis az első okleveles említések 1315 

körül bukkannak fel. Kezdeti elnevezései 

Wyche, majd Wycze formában fordulnak 

elő, és 1458-ban találkozunk először a Vicze 

alakkal. Lakosai kezdetben katolikusok vol-

tak, de a reformáció idején a lakosság teljes 

egészében áttért a református hitre. A mai 

református templomot (ami csak a reformá-

ció idején lett a reformátusoké) a 15. század-

ra datálják, de egyesek szerint a 13. század-

ban épült, kivéve egyik részét, ami a 17. szá-

zadban lett kész. Katolikus plébánia csak a 

18. század végén szerveződött ismét, de az 

akkori időkben nagyon kiélezett volt a vi-

szony a katolikus és a református felekezet 

között. Ez a felekezeti hovatartozásból ere-

dő probléma nagyon sokáig fennmaradt, 

ugyanis az 1990-es évek vége felé az egyik 

70 éves lakos még emlékezett arra, hogy 

gyerekkorában a két pap még nem nagyon 

köszönt egymásnak, és csak egy karizmati-

kus ferences papnak sikerült elsimítani az 

ellentéteket.  

Új katolikus templom csak a 19. század vé-

gén épült, Fogarassy Mihály püspök jóvol-

tából, aki a megvásárolt Mikes - Kemény 

birtok kiosztásával édesgette vissza a refor-

mátusok kétharmadát katolikus hitre, hiszen 

ez volt a feltétele a birtokból való részese-

désnek.  A továbbiakban az egyház és az 

iskola között mindig is élénk együttműkö-

dés volt a kulturális élet szervezése terén. 

 

A kollégium megalapítása és eddigi műkö-

dése 

Vice egyetlen színmagyar település a Me-

zőségnek ezen a részén és a környék falvai-

ból a szórványságban élő magyar gyerekek 

ide járnak iskolába, anyanyelven tanulni. A 

21. század elején az a veszély kezdte fenye-

getni az iskolát, hogy a tanügyi minisztéri-

um által előírt létszámkeretnek való meg 

nem felelés esetén bezárhatják a magyar 

iskolát, aminek az lett volna a következmé-

nye, hogy a magyar gyerekeket a környék 

román iskoláiban szórták volna szét. A fia-

tal, lelkes tanári gárda szeme előtt felsejlett 
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ennek a lehetőségnek a rémképe, és egy 

életmentő lépésre szánták el magukat: meg-

született egy csángó kollégium létrehozásá-

nak a gondolata, hogy a helyi magyar iskolát 

megmentsék, és hogy a helyi hagyományo-

kat ápolják. A cél az volt, hogy Csángóföld-

ről hozzanak gyerekeket, akik nehéz sorsban 

élnek és otthon nincs sok lehetőségük anya-

nyelven tanulni. A kollégium működéséhez 

szükséges szervezeti keret biztosítása céljá-

ból, 2006 őszén létrehozták a Bástya Egye-

sületet (a falu egyik, egy hajdani bástya em-

lékét őrző utcája adta az elnevezést), amely-

nek keretén belül működik a kollégium, és 

amelynek alapszabályzata szerint a Bástya 

Egyesület céljai között szerepel a helyi kö-

zösség fejlesztése nevelői, kulturális, 

interetnikus, gazdasági és szociális tevé-

kenységek révén. Az egyesület további célja 

az optimális keret biztosítása az egyéni ön-

megvalósításhoz, munkaerő kiképzése, a 

közösségi kezdeményezések támogatása fa-

luturizmus és környezetvédelem céljából, 

illetve a helyi közösség érdekeinek képvise-

lete. Az Egyesület után megalakult az öttagú 

kuratórium.  

 A kezdetek viszont egy kicsit mesz-

szebbre nyúlnak vissza, ugyanis az ötletet 

2005-ben vetetette fel először Bakó Rozália, 

az akkori óvónő, aki évtizedekig töltötte be 

ezt a tisztséget és jól ismerte a falu helyze-

tét. Tényleges lépésre nem került sor, így 

2006 tavaszán ismételten felvetette az ötletet 

Bakó Zsuzsa-Enikő, a vicei Dzsida Jenő Ál-

talános Iskola róm. kat. vallás-történelem 

szakos tanára, de ekkorra már a tanári gárda 

is fontolóra vette a felvetést, hiszen az iskola 

bezárásának lehetősége ott lebegett szemük 

előtt. A kezdeményezésnek igyekeztek nyil-

vánosságot szerezni, így felkeresték Gergely 

István („Tiszti”) csíksomlyói plébánost is, 

aki sokat foglalkozott a csángókkal, és aki-

nek már jókora tapasztalata van hasonló 

kezdeményezések terén, többek között sike-

resen működtet több kollégiumot is a csík-

szeredai Csibész Alapítvány révén. Gergely 

István jóvoltából már költöztek csángó csa-

ládok a ’90-es évek után a faluba két hul-

lámban is, akik megduzzasztották az akkori 

gyereklétszámot az iskolában. Így a csángó 

gyerekek felbukkanása a faluban nem is volt 

szokatlan és előzmény nélküli. 

 Az Egyesület megalakulása és a kez-

deményezés elindulása után nagy kihívás 

volt az anyagi háttér megteremtése, ugyanis 

a közösség saját tartalékokra nem támasz-

kodhatott. Nagy segítség volt, hogy Gergely 

István saját szülőházát bocsátotta ingyen és 

bérmentve a kollégium rendelkezésére, de 

azt át kellett alakítani és alkalmassá kellett 

tenni egy kollégium működéséhez. A költsé-

gek előteremtését adományokból és pályáza-

ti úton oldották meg.  Nagy előrelépést je-

lentett, hogy már az első tanévben sikerült 

elindítani a Moldvai Csángómagyarok Szö-

vetségénél ismert Keresztszülők programot 
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és Programok projekt intézményi, szerveze-

ti névsorába. A Miniszterelnöki Hivatal az 

elmúlt két évben a költségvetésnek a felét 

vállalta magára (csak egy gyerek havi ellá-

tása több mint 30 000 Ft., amiben nincs 

benne a karbantartás és fejlesztés). 

A beindulási nehézségek után a Kol-

légium ünnepélyes megnyitójára 2007. ok-

tóber 7-én került sor. Nagy megtiszteltetés 

volt a falu számára, hogy Gergely István 

csíksomlyói plébános kérésére a Kollégium 

védnökségét Mádl Dalma asszony, Mádl 

Ferenc volt magyar köztársasági elnök fele-

sége vállalta el. „Amikor meghallottam, 

hogy Tiszti felajánlotta a házát, hogy itt 

csángó gyerekek magyarul tanulhassanak, 

rögtön tudtam, hogy ha tudok segíteni, ak-

kor melléjük állok. Mindig vannak jó szán-

dékú, áldozatkész emberek, akik ha meg-

tudják, hogy van egy értelmes cél, és szük-

ség van rájuk, akkor segítenek. Sok olyan 

nemes lelkű, nagyvonalú, példamutató em-

ber kellene, mint Tiszti és mint Zoli” – 

mondta Dalma asszony. A nyitóünnepség 

egybeesett a 12. Vicei Mezőségi Népdal és 

Néptánc Találkozóval, ezzel is eleget téve 

az alapokmányban lefektetett működési 

alapelveknek, miszerint az Egyesület aktív 

részese kíván lenni a hagyományok ápolá-

sának és a közösségi kezdeményezéseknek.  

A kollégium kettős céllal jött létre. 

Természetesen elsősorban a térség csökke-

nő gyermeklétszáma hívta életre, de szív-
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is, amelynek keretén belül az Egyesületet 

támogatni kívánók egy-egy gyerek iskoláz-

tatásának költségeit vállalják magukra. Az 

első tanévben (2007 – 2008) 6 gyereknek 

sikerült ilyen forrásból fedezni költségeit.  

Csak a kollégium felújítása és lakha-

tóvá tétele került 3 572 800 forintba, ami 

tartalmazta a munkadíjakat is. A felújítás 

összegét teljes egészében a fiatal magyaror-

szági értelmiségiekkel, Kecskemét Szék-

hellyel működő Mezőségi Őrzőkör Köz-

hasznú Alapítvány vállalta magára, és ado-

mányokból fedezte.  Az Alapítványt Balázs 

Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

docense hozta létre 2004-ben. Az Alapít-

vány egy biztos háttért ad a mezőségi kollé-

gium működése számára. 

A beindulás annál is nehezebb volt, mert a 

román állam részéről támogatásra nem szá-

míthattak, így csak a magyarországi és erdé-

lyi pályázati lehetőségekre voltak utalva. A 

Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítványon 

kívül a kollégium működéséhez hozzájárul 

még a Szülőföld Alap, a Pro Diaspora és a 

Moll Románia. A kollégium számára a helyi 

községekben is rendeztek ruha- és élelmi-

szergyűjteményt. Ezek mellett nagy terhet 

vállalt magára a Miniszterelnöki Hivatal is, 

ugyanis Kerekes Zoltán, a Bástya Egyesület 

elnökének elmondása szerint a kollégium 

működése 2010- 2014 között megoldottnak 

tűnik, mert a Hivatal a Bástya Egyesületet 

felvette a Nemzeti Jelentőségű Intézmények 



ügyének érzi a moldvai csángók anyanyelvi 

tanulását is, így kétszeresen hasznos munkát 

végeznek: egyrészt a Mezőségben kívánnak 

a magyar oktatás „bástyája” maradni és a 

hagyományokat ápolni, másrészt viszont a 

csángók anyanyelvű oktatását is előmozdít-

ják. A két cél összekapcsolódik ugyan, de mi 

úgy látjuk, hogy az iskolabezárás veszélye 

kongatta meg elsősorban a vészharangot, 

hogy a kollégiumot létrehozzák.  

A 2007 – 2008-as tanévben a kollégiumot 12 

gyerek fogadására tették alkalmassá a terve-

zett 16-20 helyett. A gyerekek beilleszkedé-

sét nagymértékben elősegítette, hogy négy 

testvérpár volt közöttük. A gyermekek 1 – 7. 

osztályosok voltak, fiúk és lányok egyaránt. 

Már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy hosz-

szabb távon bővíteni szeretnék az intéz-

ményt, ugyanis már az első évben sokkal 

több szülő jelezte abbéli szándékát, hogy a 

gyerekeit szívesen küldené a kollégiumba. A 

kollégiumban ekkor két alkalmazott mellett 

5 ember végzett önkéntes munkát.  A gyere-

keket öt csángó faluból toborozták 

(Magyarfalu, Pusztina, Külsőrekecsin, 

Szolonc és Forrófalva). A kollégiumi gyere-

kek névsorának áttekintése után nyilvánvaló-

vá vált számunkra, hogy a gyerekek jelentős 

része hátrányos helyzetből érkezett, hiszen a 

legtöbb esetben munkanélküliek a szülők, a 

rosszabbik esetben az apa alkoholista is. A 

12 gyerekből egyik esetben sem dolgozott 

mindkét szülő egyszerre, egy részüknek a 

szülei is elváltak.  

A program elsősorban ezeket a hátrányos 

helyzetű gyerekeket karolta fel ingyenes 

szállás, ellátás, oktatási programok és anya-

nyelven való tanulási lehetőség révén. A 

Kollégium továbbá anyanyelvi elemi és ál-

talános oktatást, oktatási felkészítő progra-

mokat; egészségügyi ellátást, tanszereket, 

tisztálkodási eszközöket, ruhaneműt, műve-

lődési programokat, szünidőkben pedig csa-

ládjukhoz ingyenes haza- majd visszaszállí-

tást nyújt (évente háromszor: karácsonykor, 

húsvétkor és nyári időszakban). Az intéz-

mény meghatározó módon hozzájárul az 

iskola fennmaradásához, a régió szórvány 

magyar lakósságának önazonosság és önér-

ték tudatának megerősítéséhez, fejlesztésé-

hez, a megszűnő magyar iskolák diákjainak 

anyanyelven való továbbtanulás biztosításá-

hoz. Minőségi anyanyelvi oktatást tud biz-

tosítani a csángó és a régióból  származó 

gyerekeknek, illetve a bentlakók számára 

egy második otthont jelent, így nem csak 

oktatási körülményeket biztosít, hanem fo-

kozottan odafigyel értékközpontú nevelé-

sükre (műveltség, ízlés, honismeret stb.) 

Ezt az otthoni közösségekben kamatoztat-

hatják. A program  áttételesen kihat azokra 

a falusi közösségekre, ahonnan a gyerekek 

származnak. 

A gyerekek a vicei Dzsida Jenő Általános 

Iskolába járnak, akárcsak a környék falui-

ból ingázó 16 gyerek, ahol már megszűnt a 
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magyar iskola (Mezőveresegyháza, Kékes, 

Magyarborzás, Delőapáté).  

A 2008-2009-es tanévben már 23 gyereket 

tudtak fogadni a kollégiumba, a 2009-2010-

es tanévre ezt a létszámot 30 főre bővítették, 

akik közül 24-en nehéz sorsban élő moldvai 

csángók, 6-an pedig mezőségiek voltak. 

A bentlakók között óvodások és gimnazisták 

is vannak. A gyerekek továbbtanulására gon-

dolva két diák középiskolai tanulmányait is 

támogatja a kollégium, akik a besztercei 

Andrei Mureseanu Elméleti Líceum magyar 

tagozatán tanulnak. Ezzel nagy szolgálatot 

tesznek a gimnázium magyar tagozatának is, 

hiszen hosszú távon a magyar gyerekek lét-

számának csökkenése miatt szintén gondok-

kal fog küszködni. A Kollégium 2010-ben 4 

alkalmazottal (két nevelő, egy szakácsnő és 

egy takarítónő) és 5 önkéntessel dolgozott.  

Az intézmény fogadtatása a faluközösség 

részéről nagyon kedvező volt, már a kezdeti 

időszakban is sokan végeztek önkéntes mun-

kát. Az alapítók nem a szülők tudta nélkül, 

hanem velük konzultálva valósították meg 

ezt a kezdeményezést. A szülők és a falu la-

kossága felmérte ennek a súlyát, fontolóra 

vette gyermekeinek jövőjét. Itt nemcsak egy-

szerűen egy sokadik intézmény létrehozásá-

ról volt szó, hanem a Mezőség egyik problé-

májának (fogyatkozó magyarságának) meg-

oldásáról. Képes lesz-e a közösség ismétel-

ten megújulni, magába fogadni, hogy fenn-

maradjon? Ez volt a nagy kérdés. Mint fen-

tebb említettük, a kivitelezést megkönnyí-

tette az is, hogy a faluban már megszokott 

volt a csángók jelenléte, a befogadás köny-

nyebb volt.  

A kollégiumba költözött csángó gyerme-

keknek nemcsak az anyagi hátteret és kö-

rülményeket kellett megszervezni, hanem a 

tanulási feltételeket is meg kellett teremte-

ni. A csángók beszélnek ugyan egy archai-

kus magyar nyelvezetet, ami könnyebbé 

teszi a köznyelv (sztenderd) elsajátítását, de 

a 21. században már egyre divatosabbá vált 

az otthoni érintkezés során is a román nyelv 

használata, ami a fiatal generációnál oda 

vezetett, hogy alig tudnak már magyarul. 

Ennek egyik bizonyítéka, hogy az első 

(2007 – 2008) tanévben érkezett 12 diák 

közül ketten egyáltalán, hárman pedig már 

nagyon gyengén tudtak magyarul. Mivel 

ezek a gyerekek is hallottak magyar beszé-

det az otthoni közegben, természetesen 

könnyebben sajátították el a magyar nyel-

vet, mintha egy idegen anyanyelvű szeretett 

volna megtanulni magyarul. Az 1992-es és 

a 2002-es hivatalos román népszámlálás 

ugyan csak 1826, illetve 2015 magyar nem-

zetiségű katolikust mutatott ki Moldvában, 

de tudjuk, hogy ennél sokkal többen beszé-

lik még a magyar nyelvet. Tánczos Vilmos 

1997-ben megjelentetett tanulmányában 

62 000-re becsüli azok számát Moldvában, 

akik még beszélik a magyar nyelvet. 

Mivel különböző korú gyerekek érkeztek az 



intézménybe, felzárkóztatásukról is gondos-

kodni kellett, ugyanis el kellett hárítani a 

nyelvi akadályokat a tanulás útjából. A diá-

kok felzárkózása nagyon különbözik az 

egyéni képességektől, de az általános iskolá-

sok esetében egy évet szokott igénybe venni, 

míg az elemi iskolásoknál elegendő egy fél 

év. Ezek az időhatárok természetesen jobban 

is lerövidülhetnek, de igény szerint ki is to-

lódhatnak. Az iskolai órák keretében külön 

felzárkóztató órát nem tartanak az előírt kö-

telező óraszámon kívül. A csángó gyerekek 

számára a legfontosabb felzárkóztatás a kol-

légiumban folyik, ahol napi egy magyar órát 

tartanak a váci Apor Vilmos Katolikus Főis-

koláról érkezett gyakorló szociálpedagógia 

szakos hallgatók, akik az Erasmus szakmai 

gyakorlat program keretén belül érkeztek a 

Bástya Kollégiumba. 2009 januárjától 

ugyanis a Kollégium szerződést kötött a váci 

Apor Vilmos Katolikus Főiskolával, amely-

nek értelmében háromhavonta két 

szociálpedagógia (Erdélyben szociális mun-

kás) szakos főiskolás végez terepgyakorlatot 

náluk. A magyar óra legfontosabb célja, 

hogy beszéltesse a gyerekeket és interaktív 

foglakozások keretén belül bővítse a gyere-

kek szókincsét. Az ott gyakorlatozott főisko-

lások beszámolói szerint a játékos hangulat-

ban folyó magyar órák másik lényege az, 

hogy a tanár/nevelő is aktív részese legyen a 

játéknak, hogy a gyerekek élvezzék, és ne 

érezzék azt, hogy a felnőtt rájuk erőlteti 

akaratát.  

A sajtó visszhangja a Kollégiumról 

(újságok, beszámolók) 

A sajtó nagyon érdekesen reagált a Kollégi-

ummal kapcsolatos fejleményekre, ponto-

sabban azt mondhatjuk, hogy az elején se-

hogy sem reagált. Az elején nem nagyon 

foglalkoztak velük, a román hatóságok sem 

akadályozták különösebben munkájukban. 

Az egyetlen talán a község polgármestere 

volt, aki nem nézte jó szemmel a magyar 

kezdeményezést, de nagyobb nehézséget ő 

sem okozott. Az otthoni román sajtó nem is 

foglalkozott a témával, magunk sem talál-

tunk a témába vágó, figyelemre méltó sajtó-

terméket.  

 A magyarországi sajtó viszont előbb 

reagált az erdélyi magyar sajtónál és na-

gyon pozitív fényben tűntette fel a kezde-

ményezést. Ebben nagy szerepe volt többek 

között az említett Mezőségi Őrzőkör Köz-

hasznú Alapítvány vezetőinek is, akik töb-

bek között 2008 elején indították el a 

„Polgáronként havi egy forint a vicei csán-

gó kollégium oktató-nevelő munkájának 

támogatására” mozgalmat, amelynek az 

volt a célja, hogy minél nagyobb nyilvános-

ságot kapjon a Kollégium és a Bástya Egye-

sület a magyarországi önkormányzatok kö-

rében. A kezdeményezés a Pest megyei 

Szadáról indult, ahol a képviselőtestület 

határozatban rögzítette a támogatást és több 

város, illetve nagyközség is csatlakozott a 
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kezdeményezéshez (Balatonfüred, Cegléd, 

Hódmezővásárhely, Kiskunmajsa, Kistelek, 

Mogyoród, Mórahalom, Nyárlőrinc, Soltvad-

kert, Somogyvár, Sződliget).  A Magyar Hír-

lap 2008. február 17-én terjedelmes cikkben 

számolt be a Bástya Egyesület addigi sikerei-

ről, illetve a magyarországi értelmiségiek 

erőfeszítéseiről, hogy – amint mondta – 

„Kemény Zsigmond, Wasss Albert, Sütő 

András földjén ne haljon ki a magyar szó”. 

 2008. június 2-án a székesfehérvári Vö-

rösmarty Színházban jótékonysági rendez-

vényt szerveztek, amelynek befolyt összegé-

ből a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 

és a Vasárnap Iskola Alapítvány mellett a 

Bástya Egyesületet is támogatták.  A rendez-

vényt a Lénia 2 Reklám – és Médiaügynök-

ség Kft. és a Moldvai Magyar Oktatásért Ala-

pítvány (AMMOA) bonyolította le és célja a 

moldvai csángómagyarság és az erdélyi szór-

ványmagyarság anyanyelvi oktatási program-

jainak támogatása volt. A rendezvény igényét 

a széles társadalmi nyilvánosságra jelezte, 

hogy Sólyom László köztársasági elnök nyi-

totta meg és a továbbiakban jeles művészek 

és együttesek léptek fel. A forgatókönyv, dra-

maturgia Sebestyén Márta munkája volt, aki 

dalolt is az este folyamán. A rendezvény zá-

róbeszédét pedig Halász Péter, csángókutató, 

néprajztudós és író tartotta. 

 A Hetiválasz 2009. december 5-én, 

ezen a szimbolikus napon szintén cikkben 

összegezte az Egyesület eredményeit, célkitű-

zéseit. Felföldi Zoltán, a Mezőségi Őrzőkör 

Közhasznú Alapítvány elnöke szerint a de- 

cember 5. megerősítette őket abban, hogy az 

erdélyi szórványság magyarjait még elszán-

tabban támogassák. Ugyanakkor elmondta, 

hogy nem a környék falvaiból akartak diá-

kokat átcsábítani, mert hosszabb távon ott is 

létszámhiányhoz vezetett volna. A Csángó-

föld választása tudatos lépés volt. A min-

dennapi sajtó cikkei mellett megemlíthetjük 

a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola gya-

korló hallgatóinak beszámolóit is, akik főleg 

a kollégiumban végzett szakmai munkáról 

nyilatkoztak és foglalták össze tapasztalatai-

kat. Ilyen volt Rapka Gabriella III. és Radó 

Katalin II. évfolyamos, sziciálpedagógia 

szakos hallgatók beszámolója, akik a gyere-

kek mindennapi életébe is betekintést en-

gedtek. Trencsényi Bianka és Vásárhelyi 

Réka szintén 2009-ben végeztek önkéntes 

munkát a kollégiumban. Tapasztalataik 

alapján felhívták a figyelmet arra, hogy a 

gyerekek nagyon ingerszegény környezetből 

származnak, de  Vice sem jelent sokkal töb-

bet ilyen téren. Munkájukat nehezítette az is, 

hogy a szabadidős tevékenységek megszer-

vezése során hiányoztak az alapvető feltéte-

lek (játszótér, sportpálya, tornaterem stb.), 

így jelentős fejtörést okozott a különböző 

kreatív tevékenységek kieszelése.  

Az általuk leginkább tapasztalt gondot az 

agresszió jelentette, amit nyilvánvaló, hogy 

otthonról hoztak magukkal, de semmikép-
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pen sem lehet büntetéssel reagálni rá, mert ez 

kevésbé hatékony pedagógiai módszer a 

problémára. Helyette a megbeszélés, a dicsé-

ret és a jutalmazás különböző formái sokkal 

hatékonyabbnak bizonyultak. Ugyanakkor a 

gyerekekben rengeteg energia és tehetség rej-

lik, gyönyörűen énekelnek népdalokat, és ezt 

szívesen is teszik.  

Az erdélyi magyar sajtó ezzel ellentétben 

csak később kezdett el éledni és felfigyelni a 

kezdeményezésre. 2009. május 29-én Pap 

Melinda terjedelmes cikkben tudósított a 

Krónikában a Kollégium létrejöttének körül-

ményeiről és az ezzel beállt változásokról. A 

cikk írója megjegyzi, hogy Vicébe már az 

1930-as, és Gergely István jóvoltából az 

1970-es években is költöztek bukovinai csán-

gók, hogy a település kiöregedő lakosságát 

felfrissítsék. A ’90-es évek után kitelepített 

családok már a harmadik hullám kitelepe-

dőinek tekinthetők.  A kolozsvári Szabadság 

2010. február 27-én foglakozott szintén több 

oldalas cikkben a Kollégiummal és az Egye-

sülettel. A cikk írója összegezte az általunk 

már elmondottakat, az intézmény megszületé-

sétől kezdve a jelenlegi helyzetig tárgyalja az 

eseményeket, hangsúlyt fektetve a jövőbeni 

tervekre is.  

A Bástya Egyesület eddigi tevékenysége és 

jövőbeni tervei 

Az Egyesület eddigi tevékenysége során sike-

resen működtette a kollégiumot. Ezek mellett 

a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttessel 

együtt 2007 óta megszervezte a Vicei Mező-

ségi Népdal és Néptánc Találkozót, amely-

nek keretén belül 25 – 30 mezőségi faluból 

érkeztek fellépők, de az utóbbi időkben kül-

földről is voltak. A vicei hagyományőrző 

felnőtt, valamint gyermekcsoport tevékeny-

ségeinek és kiszállásainak támogatása szin-

tén siker az Egyesület számára, hiszen eddig 

több rendezvényen (szavalóversenyek stb.) 

jó eredménnyel szerepeltek.  A kapcsolatok 

kiterjesztése céljából együttműködési szer-

ződést kötöttek a magyarországi székhelyű 

Lakiteleki Iskoláért Alapítvánnyal, majd ezt 

követően kölcsönösen látták vendégül egy-

mást a lakiteleki iskolával. Ide sorolhatjuk a 

2009 januárjában kötött szerződést is a váci 

Apor Vilmos Katolikus Főiskolával. Az 

Egyesület továbbá Vicében mesetábort, 

Homorodfürdőn pedig lovastábort szervezett 

a gyerekek számára, amit a jövőben is sze-

retnének megtartani a különböző erdélyi 

szórványmentési programokban való aktív 

szerepvállalás fenntartása mellett, illetve új 

kapcsolatok létesítése mellett. 

                                  Tampu Krisztián 
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