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Táncos Vilmos írja a Csángósors c.
könyvben: „… a katolikus vallás, mely
több évszázadon át a moldvai magyar
etnikum románságtól való elkülönülésének, a magyar nyelvűség fennmaradásának legfontosabb tényezője volt…” majd
egy erőszakos fordulattal „… a XIX.
század végétől a románosítás eszközévé
lett…” és sajnos ma is az.
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hogy szinte kivétel nélkül mind katolikusok
a moldvai magyarok, még azok is, akik ma
már nem beszélik a magyar nyelvet. Bár
nyelvüket elveszítették, vagy teljesen megkopott az évszázadok során, de vallásuk az
nem tűnhetett el, de még csak át sem alakult.
Nagyszüleimtől tudom, hogy a vallást a népi
hiedelmekkel erősen keverték s talán még
ma is, de az Egyházhoz való ragaszkodásukat, hűségüket ez nem gyengítette. Lényegi-

Tel: 0036304484754

leg semmi nem tudta volna befolyásolni az

Folyóiratunk megjelenik 500 példányban a

irányba, hogy katolikus vallásukat megtagadják. Ezt nagyon jól felismerte a román
politikai elit a XIX. század folyamán és egy
nagyon ügyes húzással oldotta meg a Moldvában élő magyarok elrománosítását. Román
nemzetiségű püspökséget alapítottak Jászvásáron, ahonnan százával ontották a „janicsár”

támogatásával.

papokat, akik nagyon hűségesen szolgálták

2015.06.

az Katolikus Egyház egyetemességét. És ez
CE/28567-2/2012

így van ma is.
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Hangoló/Vers

Így hát hűségüknek ára a nemzeti öntudatuk
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Iancu Laura

elcsalása, elszigeteltségük miatt pedig nyelvük, magyar hagyományaik részbeni eltűnése

Kihűlten

lett. Valahogyan nehéz megmagyarázni a ma-

Örökösen meghátrál a füst,

gyarságuk iránti hűtlenséget, mai napig érde-

mint koldus, aki fél kezet nyújtani.

kes téma lehetne egy olyan kutatás, amely

Magam sem tudom, miként kezd

napfényt vetne arra a homályos tényre, hogy

mindig havazni, ha gondolatban

a magyarság itt miért nem veszítette el vallá-

érted megyek! Ködúton. Senkiföldjén.

sát is nyelvvesztésével egyszerre. Érdekes

Tudom, hogy megölelnél.

tanulmány születhetne ezzel a témával. Ter-

Fél percig hallgatnám szíved.

mészetesen tudjuk, hogy vallásuk az identitá-

Ennyi az idő. A többi: rettenet.

suk azonosítására szolgált, és szolgál ma is,
bár már egyre inkább a román nemzeti öntu-

A sorból írok

datot összekapcsolják katolikus vallásukkal.

Megérkezett a hazai éjszaka.

A vallásukhoz nagyon hűségesek, annyira,

Virágzott éppen a jég

hogy csak abban a formában szeretik tovább

az árvaház ablakába.

követni (azaz román nyelven), amelyen meg-

Meztelen kezek feszültek a magasba

ismerték,ezért én úgy gondolom, hogy bár

mintha csak delet mutatna az óra.

ismerik már a magyar nyelvet is, a mise meghallgatása számukra vonzóbb román nyelven.

Nem lakik itt már senki.

Látjuk ezt a Budapesten dolgozó moldvai

A csengő altatóra állítva.

magyar fiatalok esetében is. Vallásukhoz,

Annyian meghúzták magukat

családjaikhoz, hagyományaikhoz, kultúrájuk-

a tejúttal bélelt pusztulásba,

hoz hűségesek, de magyar nemzeti öntudatuk

elsők és utolsók, és

nem alakulhatott ki politikai és földrajzi hely-

én is itt állok a sorba.

zetük miatt. Ha a történelem kereke úgy ala-

Valahol a Don-kanyar felett,

kítja, hogy a nemzetek ébredési korszaka

afféle sötét kapaszkodásban utazom.

nem Moldvában, hanem például Erdélyben

Váratlan érkezett szent Mihály.

találja őket, ugyan olyan erős magyar nemze-

A kaput nyitva hagytam.

ti öntudatuk lenne, mint ahogyan ma a székelyföldön élő magyaroknak. Vallásukhoz

Magánmondás

való hűségük egyben a vesztük is lett, nemze-

Ha már Istent nem tehetem boldoggá,

ti értelemben.

az ördög se kacagjon rajtam.
Tampu Stelian
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James A. Kapalo: The Moldavian Csángós: ’National Minority’
or ’Local Ethnie’? (MA Dissertation, 1996) = Kapalo, James A.:
A moldvai csángók: ’nemzeti kisebbség’ vagy ’helyi etnikum’?
(MA Disszertáció, 1996)
Közel 20 éve született ez az érdekes tanul-

Csángó Tükör hasábjain, most mégis úgy

mány (egy mesterképzés záró szakdolgoza-

döntöttem, hogy elölről kezdem az egészet.

taként). Két dolog miatt tartom érdekesnek:

Ennek pedig egyszerű prózai oka az, hogy

egyrészt, mert a megszokottól eltérően nem

így - ha újabb hosszú szünet nem következik

román vagy magyar nemzetiségű a szerző,

be a folyóirat életében –folytonosan olvas-

hanem egy angol származású, londoni szüle-

hatja majd mindenki s talán érthetőbb lesz.

tésű és a londoni egyetemen oktató kutató-

Másik nem titkolt oka, hogy a fordítás minő-

val van dolgunk. Így nem igen vádolható

sége is ma már valamelyest – remélhetőleg

meg részrehajlással. Néprajzkutatóként jött

– jobb lesz. Ha valakinek furcsa lesz a tanul-

Székelyföldre a kilencvenes évek közepén,

mány, vagy nem mindennel ért egyet, előre

hogy anyagot gyűjtsön a moldvai csángó-

szeretném jelezni: tartsa szem előtt azt, hogy

magyarokról szakdolgozatához. Általában a

egy – a szó legnemesebb értelmében –

már általunk is ismert szakirodalmat hasz-

„idegen”, külső ember írta azt, ahogy ő látta

nálta fel a csángók ismertetésére, de nem-

a nem túl sok szakkönyv elolvasása után.

csak a magyar, hanem a román álláspontot

Sokszor pedig saját tapasztalatait, élményeit

is, így viszonylag objektív tudott maradni.

vitte bele, amikor kint járt Moldvában, gyűj-

Nem mellesleg a legfontosabb fogalmakat,

tögetett, egy kicsit megismerte a csángók

terminológiákat a nemzetközi szakirodalom

népi kultúráját, életüket, problémáikat és

tükrében, a korunk elismert szociológusai-

még a táncaikat is profi módon táncolta.

nak és filozófusainak értelmezésén keresztül

Bármily furcsa én is tőle tanultam meg az

világítja meg.

első néptáncainkat. Bár megszerette ezt az

Másrészt, azért is érdekes (ma már), mert 20

elhagyatott népcsoportot, megkedvelte szí-

év távlatából minden árnyaltabbnak tűnik,

nes népművészetüket, megrendítette sorsuk,

hiszen azóta nagyon sok minden változott

mégis próbált objektív maradni tanulmányá-

(még a moldvai csángó-magyarok esetében

ban, ahogy ezt a tudományos kutatás és an-

is), új értelmezést kapott. Talán még bizo-

nak közlése megköveteli. Én úgy gondolom

nyos adatokat is másképp látunk.

ez nagyjából sikerült is neki. És ami a leg-

Jó pár éve megkíséreltem lefordítani a disz-

fontosabb számunkra: egy angliai ember

szertációt, pár oldal talán meg is jelent a

figyelt fel ránk és ezt a tanulmányt szakdol-
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gozatként megvédte a Londoni Egyetemen.

mán etnikai gyökereiket.(2) A moldvai

Legutóbbi információim szerint azóta a

csángók mégsem fogadják el sem a magyar,

gagauzokról (1)írta következő tanulmányát.

sem a román eredeztetést, miközben kultú-

Így

rájuk tagadhatatlan hasonlóságot mutat

megtisztelő

számunkra,

hogy

mi

„előrébbvalók” voltunk. Kéretik nem felhá-

mindkét népcsoport iránt.

borodni, ha valamivel nem értünk egyet. Kri-

Azonban ahelyett, hogy belemenjek ebbe a

tikával lehet élni, de csak pozitív, építő kriti-

vitába, amit nacionalista polémia ural, nem

kával. Hiszen munkájával csak hozzátett,

azt szeretném megvizsgálni, hogy etnikai-

gazdagította a rólunk szóló szakirodalmat. És

lag kik a csángók, hanem hogy ők egy önál-

mégiscsak, őróla valóban elmondható, hogy

ló csoportot alkotnak-e antropológiai és po-

kívülálló, objektív, ha sok újat nem is hozott

litikai értelemben egyaránt a mai román

a témában, mégis más szemlélettel közelíti

társadalomban? A moldvai csángó-magyar

meg a csángó eredetkérdést. Végül is merem

közösségen végzett legutóbbi felmérések

állítani nem tévedett szinte semmiben, csak

azt bizonyítják, hogy nyelvileg és kulturáli-

azt írta meg, amit olvasott a szakirodalom-

san is felgyorsult az asszimilációs tendencia

ban, látott és hallott maguktól a csángóktól

és a román többségbe való beolvadás folya-

és ezekből levonta a maga konzekvenciáit a

mata. Ugyanakkor a magyarul beszélők po-

nemzetközi tendenciákon keresztül. Kívánok

litikai mobilizációja is elindult a csángók

kellemes szellemi kalandozást minden, a té-

között a román kommunista rendszer 1989-

mában érdeklődő jó szándékú olvasónak!

90-es bukását követően. Ez azért van, mert
a moldvai csángók nemzeti identitástudata

Bevezetés

általában véve homályos, változó és jogaik

A moldvai csángók Románia egyik legki-

elismertetése és gyakorlása, mint önálló

sebb és legkevésbé közismert kisebbségi

etnikai kisebbség számtalan nehézségbe

csoportjainak egyike a sok közül. A nagy

ütközik. Pedig a román alkotmány kimond-

többség a magyar nemzeti kisebbség részé-

ja: „Az állam elismeri és garantálja azon

nek tekinti őket, egy szűkebb réteg azonban

egyének jogait, akik valamely nemzeti ki-

a román többségi nemzeti etnikai csoportja-

sebbséghez tartoznak, segíti és támogatja az

ként tartja számon. A moldvai csángókról

ő etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identi-

szóló szakirodalom túlnyomóan az ő etnikai

tásuk megőrzését. (3)

származásukkal, eredetükkel foglalkozik és

Ha ki akarjuk kerülni az etnikai eredet kö-

történelmi, nyelvi, etnográfiai bizonyítékkal

rüli vitákat és demonstrálni szeretnénk,

próbálja alátámasztani az ő magyar vagy ro-

hogy a moldvai csángók egy önálló egysé-

Csángó Tükör

Történelem

get alkotnak a román társadalmon belül,
meg kell néznünk egy definíciót, mellyel
legitimizálhatjuk az ő önálló csoportként
való státuszukat, úgy a magyar, mint a román nemzettel szemben. Miközben ezt teszem, megpróbálok egyenlő hangsúlyt fektetni a csángók antropológiai és politikai
aspektusaira a magyar és a közösségi iden-

6

(1) Gagauzia (román nevén Găgăuzia) Moldova déli
részén elhelyezkedő autonóm terület. Fővárosa
Komrat. Szomszédos Ukrajnával és Moldova déli
körzeteivel. Területe 1800 km2.
(2 )lásd román részről Dumitru Martinas műveit,
magyar részről pedig többek között Mikecs László
vagy Halász Péter munkáit.
(3) 6. tv. (1) a kisebbségek jogairól In: Románia
Nemzeti Kisebbségeinek Törvényhozói és Intézményi Testülete. A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa, Bukarest, 1994, p. 9.

titás és az etnikai viszony megvizsgálásakor. A kulcsfogalmak, amiket alkalmaz-

Fordította: Tampu Ferenc

nunk kell ’helyi etnikum’ és ’nemzeti kisebbség’. A ’helyi etnikum’ kifejezést
Barth, Frederik elméletén keresztül vizsgáljuk meg, mely a határokról és az etnikai
csoportokról szól, hogy meghatározzuk: a
határmechanizmusok, melyekről Barth beszél, jelen vannak-e a moldvai csángó közösségek esetében. A ’nemzeti kisebbség’
fogalmat a kelet európai kisebbségek fejlődő, önálló „nemzeti öntudatán” keresztül
fogjuk megvizsgálni, hogy meg tudjuk határozni: a moldvai csángókat lehetne-e önálló nemzeti kisebbségként definiálni.
Ezzel a tanulmánnyal a moldvai csángó közösség identitásáról és státuszáról szeretnék
hozzáadni ahhoz a vitához, mely az ’etnikai
identitás’ és a ’nemzeti öntudat’ előbukkanása közötti kapcsolat (viszony) természetéről szól Kelet-Európában és úgy szintén
felhívni a figyelmet a régió kisebbségi csoportok identitásának jellemző változatosságára és természetére. (folytatjuk)

G. PATAKY ANDRÁS
Köszönet, mester!
In memoriam Domokos Pál Péter
Vigyázó szemekkel nézted,
mire képes itt a Bűn,
de egy percre sem tágítottál a céltól,
hogy láttasd a világgal:
kis néped méltó a Holnapra,
mely nem tudni, mit hoz;
de aki megéri, századokat vihet tovább!
Egy életen át vigyázó szemekkel láttad,
változó hatalmak
egymásnak adják a pusztítás stafétáját;
kristálylogikáddal érveltél,
és vállaltad a veszélyt,
és tettél akkor is,
amikor tanácsosabb volt a tunyaság!
Az én sorsom még elviselhető,
de sebet szakít bennem a Tények Kése,
hogy süketek a fülek és némák a szájak,
pedig elbitangolnak az őrizhetetlen nyájak
a Közöny Vadonában!
Egy életen át vigyázó szemekkel láttad,
mire képes itt a Bűn,
de nem adtad fel;
és hogy megélte e kis nép a Mát,
a Te apostolságodnak is köszönhető, MESTER!
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itthon es kellett valaki legyen, s a hegyen

A nagy üdő

sem lehetett az állatokot magukra hagyni.
Az útat jól ismertem kifelé, amikor letérünk

Ez akkor vót, amikor még a gyermek, Robi-

a szeker útról a mű kalyibánkhoz, akkor

ka, az unokám kicsike vót, karon ülő gyer-

még kellett menni, vagy úgy háromnegyed

mek vót. Akkor még élt az uram, János,

órát, majdnem minden bokrot, fát ismertem.

kinn kalyibáztunk a havason, ott Gyergyó

No, menyek ott, kifelé, szedegettem a lábai-

felé. Ott vót egy kalyibánk (1), ott tartottuk

mot, me’ láttam, hogy gyülekeznek a fel-

az állatokot, egy csorda johot, egy-két fejős

hők, s pont abból az irányból, ahova men-

tehent, minden nap sajtot, ordát készítettünk,

yek.

s eladtuk, abból éltünk. János, az uram még

„Jaj, valahogy érjek ki, mielőtt essene!”-

közbe elment mozsikálni Zerkula Jani bác-

nem es magamot féjtettem, inkábbat (4) a

sival, me’t sógorok vótak...

gyermeket a karomon.

Úgy ölt meg ingem a nyugtalanság, “jaj,

Má’ jócskán elmaradoztak a házak, a

menjek ki a kalibához, me’ az uram egyedül

Setétpatakiak, má’ a szekérúti letérőhöz

van ott, s hogy tudja azt a sok johot egyedül

közeledtem,

megfejni, s menjek, hogy segéljem meg!”

mennydörgés, s elkezdett petyeregni (5) az

Felvettem a karomra Robikát, s átol mentem

eső. A gyemeket védtem a karomon a ka-

a szomszédba, Fülöpékhez, s mondom

báttal, a fejemen kendő vót.

nekik.

„ Igyekejz, Gizella!”- mondtam magamba’,

-Ne menj sehova, Gizella! János elintézi

s elkezdtem gyorsabban haladni, ekkor má

egyedül az állatokot, ne hogy gyülekeznek a

nem kellett erősen hágóra kapaszkodni, me’

felhők Naskalat felől, jő a nagy üdő (2)!

mán (6) fenn vótam, csak a dimbes-dombos

Én nem hallgattam senkire, láttam, az égen a

helyeken menni. Még egy órai járásra va-

felhőköt, de gondoltam elbolyongnak, vagy

gyok a kalyibától, mán csak odaérek, mie-

amíg kiérek nem ver el az eső.

lőtt a nagy üdő elkapna.

A hátamra kaptam egy keptánt (3), s a gyer-

„ Jól mondta Fülöp: minek indulok el ott-

mekkel elindultam ki, Setét pataka felé, fel,

honról, de mostmá’ vissza se fordulhattam,

a hegyre. Középloktól, ahol lakunk, a

s Jánost, az uramot es meg kell segéljem a

Megállótól ez vót olyan két és fél, három

dologba’. Egyre setétebb felhők gomolyog-

órai járásra. Örökké gyalog jártam, ha

tak, a szél es elkezdett fúni, a gyermek es

egyedül kellett menni, vagy az urammal

elkezdett sírdogálni.

szekerrel mentünk, de az ritkábban vót, me’

“ - Ne sírj, Robika, mingyá’ (7) odaérünk!

amikor

rettenetesen

nagy

Gyimes varázsa
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Tátá csinál neked bócot! (8)S te megeszed a

óracska, s otthon vagyunk!”- biztattam ma-

héját!” - a héját szerette, ahogy odaégettük a

gamot, s a gyermeket.

füttőn(9). Vigasztaltam a gyermeket, ahogy

Ekkor má’ erősen kezdett, szürkülödni, iga-

tudtam, s még jobban megszaporítottam a

zodtam a bokrokhoz, s a fákhoz. Kerestem

lépteimet.

az utat, hogy má’ érnénk oda. Egyre

Csak attól féltem, hogy a kutyák nehogy

erősebb lett a szél, tépte a bokrok leveleit,

megtámadjanak. Nemcsak mű kalyibáztunk

belékapaszkodott a fenyőfákba, zúgott az

a havason, hanem vótak többen, szétszórtan,

egész erdő. A fejünk felett villámlott, men-

távol egyik a másikától, me’t az állatok nagy

nydörgött, elkezdett zuhogni az eső, mintha

területet bejártak legelni. A pásztor kutyák

dézsából öntötték vóna (11). Heába néztem

hamisak voltak, elhajtották a medvét, a far-

az irányt, tájékozódtam, mere lehet a kaliba,

kast, s az embert es megtámadták, ha szagot

nem leltem az utat, mintha körbe-körbe

fogtak.

járnék, úgy eltévelyedtem.

Jócskán esegetett, s a szél es jobban

Mi tévő legyek, elkezdtem hüdinteni (12)

nekilendült, a nagy, fekete gomolyfelhők

az emberemnek, nem lehetek messze, csak

csak úgy gyülekeztek az égen..., “ mostmá’

meghallja:

csak bő félórára lehetek a kalyibánktól, má’

-Yyahhóóóó! János, jer ide! Hallod-e!

csak odaérek!” Kerestem, hogy melyik

A távolból kutyaugatás hallatszott, mintha

irányba menjek, nehogy eltévejsszem az utat.

közelednének. Örvendezni kezdtem, de

Egyszer csak megpillantottam ott balra, fe-

osztá láttam, hogy nem a mű kutyáink, ide-

jjebbecske , az alattunk kalibázóknak a

gen kutyák vótak, meghallották a hüdintést,

házát, lenn a Bükkből jártak ki. Ahogy köze-

s rohantak felém, négy nagy csobánkutya.

ledtünk a kutyái elkezdtek fogni (1o), addig

Robika megijedt, s sírt keservesen. Villám-

ugattak, kijött az asszony.

lott, mennydörgött az ég, zúgott a szél, s

-Hova menyen, ebbe az üdőbe a gyermekkel

zuhogott az eső, a kutyák körbefogtak, s

a kezin?

ugattak, vicsorították a fogaikat. Nem tud-

-Menyek a kalibához, segéljem meg az

tam, hogy a gyermeket a nagy üdő elől,

uramot!

a

vagy a kutyák elől védjem-e. Nem mertem

kutyáknak, hogy ne bántsanak, amire azok

mozdulni se, nohogy belém marjanak, ha

eltakarodtak, s mű mehettünk tovább, de egy

szembeszállsz

szóval azt nem mondta: gyere bé!

rosszabb. Kiájtottam Jánost, az uramot.

Vettem az iramot tovább, tudtam, hogy

Addig fogtak a kutyák, míg mégescsak

melyik irányba kell menni. “Má’ csak egy fél

meghallotta az uram, s azt es, hogy emberre

-

válaszoltam

neki.

Szólt

velük, vagdakozol,

még
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fognak, s nem vadra. Kijött héjzánk, s a

Lakatos Demeter

gyermeket az ölibe kapta.
-Te, Gizella, te Gizella! Minek kellett ebbe a
nagy üdőbe kigyere?
-Jöttem, János, hogy segéjjelek meg téged, s
a sajtokot, s az ordát elkészítni.
(1) kalyiba, kaliba: havasi szállás, házikó
(2) vihar

EGY NÉP
Egy nép nogyond nehezend pusztul el,
Akár ky lenne, nép nem burján-szál,
Tudja az, ky burjánt pusztít, pusztít,
Típi, vágja, de újbul kyvirít.
Csepp eszü jut már minden gyökérnek,
Virágnak, burjánnak, és szűlűnek,
Ha nincsen esü, úgyis fejlűdnek
Nap feli nirktül is emelkednek.

(3) kabát
(4) inkábbat: inkább (gyimesi tájszólás
(5) szemerkélni
(6) már
(7) mindjárt
(8) bóc: puliszkából (kukoricadara) kialakított gombóc, a belsejében olvadt júhtúróval
(9) kályha
(10) ugatni
(11) tipikusan erdély szóhasználat: erősen

Egy nép, mind mük, tudjuk, nem burján-szál,
Ha nem jut elűre, okkor már áll,
És lehet dorsa hátra maradny,
Ez nem elenty, hogy kezd pusztulny.
Igaz, hitvány nép nem emelkedik,
De évrül évre mind szaparadik,
Neve, se moga, soha el nem vesz,
Meddig a nop-világ füldend míg lesz.
Úgy a csángú níp is létezik,
Igaz, hogy hátra-feli fejlűdik,
Mosztisz maradt a szigín abba,
Ippen, tizenegyedik századba.

zuhogni
(12) gyimesi havasi kiáltozás

Elmesélte: Pulika Gizella (Gizi mámá)
Lejegyezte: Ábrahám Judit
Budapest, 2015, május 19.
www.abrahamjudit.com

Az a szipsíg mu míg létezik,
Mind a fileszek úgy szaparadik;
Akár-milen nehézségbe akad,
Ű mindig magyar érzisvel marad.
A csángú nipisz nem egy burján-szál,
Századok folyomán, míg büszkénd áll!
Barlangjába, sehogy nem fejlűdik,
És primitív módond létezik.

(Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára - OSzK
Fond 402/145)
Szójegyzék:
dorsa = nagyon
eszü = eső
filesz = füles: nyúl
mu = ma
nirktül = nedvességtől, nyiroktól
szigín = szegény
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Miért pont Csángóföld? (6)
Moldvai barangolásaim során, idegenvezetés közben azt vettem észre, hogy amellett,
hogy sok a látnivaló és sok élmény éri az
idelátogatót, a nap nem érhet véget anélkül,
hogy a vacsora mellé ne ajánlanék, kínálnék
egy finom pohár bort. Moldvában könnyű
jó bort találni. Írásos sorozatomban említettem már egy pár borvidéket. Dimitrie

lálás eredménye 90,95% románságot mutat,

Cantemir a kotnári borokat utána, a

és a népesség 8,51%-át a hivatalos leírások-

huszvárosi borokat említette, mint Moldva

ban ismeretlen nemzetiségűeknek jelölik, a

északi régiójának legfinomabbjait. Manap-

vallási hovatartozás adatai alapján feltételez-

ság a fejlesztések inkább a jászvásár kör-

hetjük, hogy itt mégis él egy „rejtett”, mini-

nyéki szőlőterületekre irányulnak, így ott a

mális magyar nemzetiség is: A 73,91% orto-

bortermelés minősége magasabb szintű.

dox vallású mellett 17,2% a római katolikus

Szeretném, ha megismerkednének ennek a

hitűek aránya.

borvidéknek a történelmével és borkultúrá-

A várost a 15. század első felében magyar

jával. Kotnárról már írtam sorozatomban,

husziták alapították. Thabuk Mihály szegedi

így hát jöjjön:

plébános 1571-ben a Husztváros, Tartos és
Románváros huszita lakóit katolikus hitre
térítette, melyek után tizenkét papot kapott a

Huszváros (Husi)
Romániában,

Moldva

tartományában,

lengyelországi pápai nunciustól erre a terü-

Vaslui megyében helyezkedik el, a néhai

letre. A latin misén magyarul énekelhettek és

Falciu

Jelen-

imádkozhattak a hívők. Egyes feljegyzések

leg 26.266 lélek lakja. A Moldáv határt, a

szerint 1757 –ben a katolikusok még magya-

mintegy 10 kilométerre keletre folyó Prut

rul beszéltek, Zöld Péter 1767-ben magyarul

jelzi. Moldáviába a Vámá Albita határátke-

prédikálhatott. 1850 körül már a katolikusok

lőnél lehet átkelni, Kisjenőig (Chisinau)

alig beszéltek magyarul, 1900 körül elfelej-

egy közel száz kilométeres út vezet, Jászvá-

tették anyanyelvüket.

sárig (Iasi) 80, Bákóig 130, Egyedhalmáig

A város árkokkal volt körülvéve, az északi

(Adjud) 125 kilométert kell megtennie az

árok közelében lévő erdőben éltek a magya-

ide látogatónak. Habár a 2011-es népszám-

rok, melynek neve Husz Korni, vagy Magyar

megye

területén.
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(23 l/fő ). A szőlőfajták közül a következőket találjuk itt: Fehér leányka, Király leányka,

Aligoté,

Olaszrizling,

Cabernet

Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Fekete Leányka, Babeasca neagra, Oportó, Zgihara,
Plavaie, Busuioaca de Bohotin és az
Ottonel muskotály. A legkedveltebb borfajtákból meg kell említenem a Zgihara de
Husi-t, melyből finom pezsgőt is készíteKorni. A 15. században templomuk is volt.

nek, vagy a legtöbb kitüntetést kapott

Később itt épült fel a város, ahova a bessz-

Busuioaca de Bohotin, mely egy kellemes

arábiai Csöbörcsökről menekültek a husziták

rozé. Nagy népszerűségnek örvend az

a 18-19. században.

Ottonel muskotály, a Királyleányka, Fehér

Vito Piluzzio 1782-ben említi „chiesa di

leányka és a Fekete leányka is. A leghíre-

legno” néven az első katolikus fatemplomot,

sebb pincészetek az Averesti és a Casa de

mely egy hatalmas földrengés (más források

Vinuri Husi.

szerint az 1796-os tűzvész) következtében

Remélem felkeltettem az érdeklődésüket

összeomlott. Újjáépítési engedélyt nem kap-

Moldva látnivalóira és kóstolnivalóira.

tak a város központjában, csak a Corni nevű

Menjenek el, szálljanak meg Huszváros

kerületben (Cronica Huşilor 393, 398) épít-

négy szállodájának egyikében, tekintsék

hettek nagyobb templomot.

meg a négy múzeumot, a 11 ortodox – egy

Egy 1897-es újságcikkben („Opinia”, Ziar

püspökséggel vagy 2 katolikus templomot.

Conservator Cotidian, Iaşi, An. I, nr.104,

A kisváros sok elnevezésnek örvend: A

din4.XI.1897.) olvasató volt egy megjegy-

„Virágoskertek város”, a „Szőlők közti vá-

zés, mely szerint a Huszváros környéki fal-

ros”, a „Templomok városa” . Hatvan éve

vakban élő magyarok bortermeléssel foglalkoznak. Ezek a települések: Lohanul, Şara,
Turbata, Cornii, Cotrocenii, Dricul voltak.
Románia a szőlőterületeket tekintve a 11.
helyen áll a maga 183 000 hektárjával. Ebből
a huszvárosi terület 3000 hektár. A borfogyasztás tekintetében Magyarország és Románia egymás mellett a 17. és 18. helyen áll
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Írta Sarusi Mihály:

egy újabb elnevezést is kapott: az „Örültek
városa” címet azért kapta, mert sok olyan
feltaláló élt és még él itt, akik egyszerű
eszközökkel készítettek érdekességeket.
Aki oda eljut, annak garantáltan van miben
gyönyörködnie. Jó utat kívánok, de ha eltévednek, keressenek meg bátran - tudok segíteni!
A következőkben egy kortárs író könyvének egy részletét ajánlom elolvasásra, mivel szorosan kötődik a fent írt témához.
Bakonyi István író, kritikus a következőket
írta a könyvről: „A Pinceszer egészének
hangvétele persze más: anekdotikus elemekben, humorban, néha vaskos odamondogatásokban, bizonyos borfajták iránti
elfogultságban gazdag, élvezetes olvasmány. Természetesen nemcsak a borról
szól, legalább annyira arról a szellemikulturális háttérről is, amely körülveszi a
szőlőtermelést hazánkban, illetve a magyar
nyelvterületeken.”
Akkor most jöjjön egy részlet a Pinceszer –
Boros úti beszélyfüzér című könyvből.

(…)Lábnyiki, víz helyett
Kútvíz ellen való nedű
Moldovában, Szereten-túl, Lábnyikban délben, este kupa bort tesznek eléd.
(Ha időnek előtte fölhajtod, megint
teledűtik.)
(Nem engedik, hogy szomjan vesszél.)
Az mondják, vizük ihatatlan.
Maguk is tudják? Ezért kínálnak gyönge kútvíz helyett borocskával?
Hogyne, nem valami nemesített szőlő leve
lehet! Rögtöntermő? Se permet, se semmi,
csak amit az Isten ád!
Nem is olyan rossz. Mi több: igen csúszik…
E piroskás – persze, hogy vegyes -,
mindent bele nedű! (A gyöngébbjének
cuvée.) A vögyös – a házasított bor – a lükéjének cuvé,
vagy mi a rosseb.) Fél vögyös! – pálinka helyett kupa lábnyiki kerti bor.
Parasztbor, hogyne. Hogy meg ne betegedjék
a szegény elcsángált székely ember –
meg vendége – (ott túl a Szereten) a Dinec
patakba ömlő szennyvízzel vadított talajvíztől.
Úgyhogy kutya bajod volt a lábnyiki kútvíztől! Semmi, mert eléd nem tették e drága
magyarok.
A legjavát rakták eléd! Mi tőlük telik.
Moldovai; különb, mint száz murfatlari,
huszi, kotnári műbor.
Amúgy az igazi huszi, murfatlari, kotnári fejér is Atilla bora! Vinum hunnicum…
Az Etel-közből.
Csángóföldi székelyek pirosborát iszogatva
mi nem jut eszedbe: mint Katalánhonban,
hol minden vacsorához meszely könnyű,
mégis finom vörösbort (katalán vereset) tett
eléd a
fölszolgáló. A katalánok - például - a megszálló spanyolok által űzött bikaviadal
marhamájmaradékából
sült étekkel szolgáltak a borukhoz, a székely
lábnyikiak ellenben szőlőlevelébe
tekert szármát (töltött-káposzta helyett töltött
-szőlő/levele/t), vagy a még forró puliszkába
forgatható, bő levű paprikáshúst raktak a
borod mellé kíséretül, hogy el ne tévedj nagy
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Moldovában.
Huszvárosi
Szerémi ürmös helyett
Tudni való: a Szerémségből – melynek római
Alma mons högye helyén támadt magyari
Álmos-hegység lejtőin termő szőlő leve a legelső bor a középkori Nagy-Magyarországon!
Krisztus urunk (születése) utáni ezer és négyszázas évek első felében Moldvahonba űzött
magyar
huszita
igehirdetőkkel
tartó
szőlőmíves parasztok borának az utóda ez a
siller. Az a
kástélyos, magát rosénak kiadva, mely eléd
terem az 1990-es években Nagyoláország
keleti
felében.
A gazda alig, a szöllő tán.
Huszi – magyarán huszvásári-városi - veresbornak adja magát, de hát ki hiszi.
Azért, ha már itt vagyunk.
A huszvári bor címkeírója mondja:
(valahogy így:)
- Tartsd észben, Nagy István fejedelem azt
mondá: Moldova nem az őseinké, nem a
miénk, hanem az utódainké!
S Stefán cel Máre egérrágta irata mellett a
melegében metszett térkép: Moldvahon a
kérdőjel-grániccal kettéfűrészelve Szucsáva,
Karácsonykő, Kotnár, Jászvásár és
Husz(vásárhely) romániai Moldvájára s
Hotin, Őrhely, Bender, Tengerfejérvár (s
Csöbörcsök)
Orosz-Moldovájára.
A piros megyehatárok egyike-másika (épp a
moldovai nevetséghatáron) háromszoros
jajvörös.
- Hallod, ha mi kiadnók (boros flaskánkra
karcolnók) valami hasonló Nem-Nem-Soha,
Mindent Vissza, a Kárpát-medence valós
(magyar) határait – hasonlóképpen – szemrevételező
földabroszt, úgy leirredentáznának, leantiszemitáznának, lenacionalistáznának,
lefasisztáznának, lehorthystáznának, mint a
huzat!
’Irredenta’; amoda (épp itt az orrod előtt) a
lehető legtermészetesebb, ha valaki szereti
s egynek veszi a hazáját. Másutt – ha rólunk

van szó – (az ellennek, mely hogy szorongatna!)
maga a förtelem a hasonlatos honszerelem.
Bethlen Gábor fejedelemségével ezt meg
sem teheted, hisz (majdnem?) minden
talpalatnyi földje a vastag veres vonal túloldalára esett.
Tudni
való
(hallod
a
regét):
Magyarhermány egyetlen (magyar anyanyelvű)
görögkeleti vallású lakójának templomot
építtet
’egyháza’
(Bizáncból)
–
Bukurvárból – a
bennszülött magyar munkásokkal.
Jó kis bor, mi nem jut róla eszedbe. Kár,
hogy alig iható.
(Ivás helyett jut eszedbe mindez?)
Husz(vár) borának címkéjén az egyik címerben egytornyos szentegyház kétfelől
szőlőtőkével, másikában – a borgazdaságéban? – négy csillag, két fürt szőlő, bikafejnek tűnő
bölénykobak (szarvasagancsa közt a szarvhegyre tűzött, borkővel kirakott Hadakúttya), a fő
képen meg kéttornyú istenháza 1495-ből
Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére.
Akkoriban juthattak dűlőre (tértek meg a
római katolikus anyaegyházba?) a huszita
vallású magyar tévelygők.
Alul fából faragott ivócsanak két végén
kosfejjel?
Igen pocsék pirosbor! Cukorka-édes, halovány-világos, vérszegény a tökéletlenje.
A szerémi (karomi-karlócai, kamanci,
ürögi, erdővégi, angyalosi-nagyolaszi, újlaki,
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cserögi, belcséni, bánmonostori, dombói)
borosgazdák korcs utódaitól ennyi tellett.
Csoda, ha ennyi is.
- Hallja, ezt a bort sem szállították volna
árral szemben (hegymenetben) a Dunán,
meg
a Tiszán a borkereskedők, hogy onnan tovább szekérrel vigyék a világ négy tájára!
Az első magyar bor vala a törökjárás előtt
a szerémi, melyből maradt a huszvásári,
melyet a tokaji helyettesít.
Alföldi magyar nótája indít ígyen a Krisztus
születése utáni X. és VI. században:
„Hozd el, gazda, hozd el az Szerémnek borát…”
- Hallja, ez régön vala!
Véle vala a legjobb.
Út, Igazság, Élet.
Utóbb a karlócai ürmöst említik még.
A rómaiak ’Alma mons’-ából lett magyari
Álmos-hegy, melyet a helyünkre húzódó
rácok Fruskagorának becéznek, hogy mi
most Tarcal-hegyezzünk.
Bornak bor, csak hát.
Husz, Husi, Huszvár, Huszváros, Huszvásár
(hely) ha tudja.
Át is telepedett – ahogy tehette - a tokaji
Kopasz-hegy mellé a jó öreg szerémi
Tarcalhegy…
…Mire föl 2008 javán Berekfürdőn a kálvinista házigazda kotnári vörössel
kedveskedik, mely etelközi piros már valóban bor. Afféle vörös, mely ült eleget az
anyján,
hogy kiszívja az erejét, átvegye tőle az életet.”
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Élettörténetek

nánd trónörököst és a feleségét. Ausztria-

Amikor esszekerültünk, a Jóistennek megfogadtam,
hogy soha el nem hagylak, a gyermekekt, amelyikeket
ad, becsületvel felnevelem. Ezt meg es tartottam.

Magyarország hadba lép Szerbia ellen. Minden katonaköteles férfi az első vonatval
utazzék bé a hadkiegészítő parancsnokságá-

Válásom története

hoz!
Egy hamar édesanyámék felcsomagoltak

Amit most elbeszélek, rajtam történt, nem

ingemet, kikésértek az állomásra. Rettene-

máson. Olyan igaz, mint a nap. Én 1895-

tes, hogy mi vót ott! Annyian vótunk a falu-

ben születtem Bukovinában, Istensegítsben,

ból es, s a szomszéd falukból es, hogy az

úgy mondtuk a falunak, hogy Cibény. Saj-

első két vonatra nem es fértünk fel. Vót egy

nos édesapámot korán elvesztettem, hat esz-

leján, akit a búcsúi táncban táncoltattam, az

tendős vótam és még vót három küsebb test-

es kijött a vasúthoz. Kezet adott, elköszön-

vérem es. Édesanyám, miután a gyászüdő

tünk egyik a mástól, s avval fel a vonatra.

letőt, esent férjhez ment egy ögyvez ember-

Én Csernaviczba, a 22- es Landwehr- gya-

hez, hátha könnyebb lesz az életünk. Annak

logezredhez vonultam bé. A kaszárnyában

az embernek es vót két fiúgyermeke, így

minnyá béőtöztettek münköt, felszereltek

minnyá nyócan lettünk. Keserves az árvák

fegyvervel s lőszerekvel. Két hét múlva

sorsa, a mostohaapám bartis ember vót, so-

imán bé es vótunk osztva járőrségbe az

kat bántott, de a Jóisten megsegített s vala-

üdősebb katanák mellé. Én onnattól végig-

hogy felnőttünk.

harcoltam az egész háburut, amíg hadifog-

1914- ben, amikor tizenkilenc esztendős

ságba nem estem. Összesen ketszer jártam

vótam, kitört az első nagyverekedés. Au-

haza szabadságra.

gusztus 1-jén, éjszaka különyötös harang-

Titenhatban, május 6.-án kaptam két hét sza-

szóra ébredtem. Majdnem úgy szóllottak a

badságot.

harangok, mint amikor tűz van, félreverték a

Mentem haza nagy örömvel, s hát mondják

nagyharangot, de húzták a lélekharangot es.

anyámék, hogy az a leján, akihez számot

A szénás hiúban háltam, hamar leszállottam

tartottam, közben hezzament egy andrásfalvi

a lajtorján, hogy mi van? Apámék es, a test-

kálik legénhez. Az egyik keze meg vót ku-

véreim es mind kifuttak a házból az utcára, a

corodva, nem es hítták bé katanának. Nekem

szomszédok es mind ki vótak gyűlve, egy-

ez erőst rosszul esett, erőst megbúsultam

szer hát halljuk, hogy veri a dobot a temp-

magamot, még enni se tudtam. Azt mondot-

lom előtt a kisbíró. Nem laktunk messze,

ta a mostohaapám:

odafuttam én es. Kidobolta, hogy Szarajevó-

-Egyet se búsulj, Vilmus! Annyi leján van,

ban meggyilkolták őfensége, Ferenc Ferdi-

Mese

Csángó Tükör

16

mint a nyű. Kutyát hanyítanak s lejánt ütnek

det, két tehent s egy házhelyet. Elyen sze-

el!

rencsém nem lesz mégegyszer! Szegén va-

-De én Borit szeretem!- keseregtem.

gyok, vagyonom nincsen, s itt most mindent

-Ó, fiam, majd megszeretsz mást! Leján ,

készen megkapok. Elyen jógazda leján soha

leján, lik, lik! Mind egyforma!

nem jőne hezzám, ha nem vóna háburu!

Anyám es szerette vóna, hogy imá megháza-

Csak mondtak, s csak mondtak, rágták a fü-

sodjam, hogy fogyjunk otthonról. Megindul-

lemet! Találkoztam a lejánval es. Nem

tak a vénasszonyok, a vén kufárnék, s a

vótam örömest megházasodni, méges, még

mostohaapám es, mind a veszedelem, hogy

egy hét se tőt el, s beléegyeztem, hogy elve-

ingemet a szabadságom alatt megházasítsa-

szem.

nak. Ebben az üdőben nem volt nehéz lejánt

Nálunk, katolikusoknál esküvő előtt három

kapni, met a legények mind odavótak a há-

vasárnap ki kell hirdetni a házasságot, hogy

borúba. A szülők erőst féltek, hogy a

nincs-e valami akadálya. Erre most nem vót

leányik rejik vénül. Nálunk, ha egy leján

üdő, met már csak egy hét vót hátra, s én

bétőtötte a húsz esztendőt, imá vénleánnak

vissza kellett menjek a katonasághoz. Hogy

számított. Nem sok vénleán vót a faluba.

apámék hogy csinyálták, s mit mesterkedtek

Inkább csak az erőst szegényekből vajegy,

a papval, én ma se tudom, de csütörtökön

vaj hát a személyek, akik megbotlottak vala-

este megkértem a lejánt, s imá szombaton, a

kivel s gyermekik lett, azok nem kelltek sen-

reggeli misén megesküdtünk. Lakodalom

kinek. Ezeket es addig s addig szerezték a

nem vót, csak a két család vót jelen. A fele-

vén kocsorbák, hogy vaj egy ögyvez ember-

ségem nem lett felrakva pilis hazainak, csak

hez,

legénhez

egyszerűen vót felöltözve, a haja egy ágba

hezzanyomták. A nép erőst lebecsülte azt,

béfonva, én es a katana gúnyámban vótam.

aki nem tudott férjhezmenni vaj nem háza-

Nálik vót a délebéd, a nagyházban elháltuk

sodott meg.

az éjszakát, s másnap vissza kellett menjek

Vót a mostohaapámnak egy rokon leánya,

Csernaviczba. Úgy beszéltük meg, hogy

Zenónak hítták. Nem vót csúnya se, nem vót

Zena

öreg se, tizenhét esztendős vót. A szülei

anyjáéknitt, mikor leszerelek, akkor osztá

nagygazdák vótak, sok fődjik vót, Zenó

építünk egy házot, s külön költözünk.

egyedülvaló leján vót, met a testvéreik kicsi-

Hamaroson esent bévetettek münköt Galíci-

ke korikban mind meghóttak torokbetegség-

ában az oroszok ellen, s én 1916. május 31.-

be. Apám azt mondotta, hogyha elveszem

én hadifogságba estem. Ukrajnába, Kobelov

Zenót, a szülei adnak nekünk két fálcsa fő-

városába vót egy nagy láger, odahajtottak

vaj

egy

drántyi

egyelőre

maradjon

otthon

az
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bé. Csak 1919 októberében keveredtem ha-

esszecsapta a kezeit:

za, negyvenhat kilóson. Hazasegélt a Jóis-

-Édes fiam, Vilmus, te vagy-e? – Megölelt,

ten. A feleségemtől csak egyszer kaptam

sírni kezdett keservesen, és es sírtam véle

levelet , miután visszamentem nemsokára.

hosszason. Örvendettek a leján testvéreim

A lágerből nem írhattam. Levélírás? Azt se

es, minnyá a nyakamba szöktek. A mostoha-

tudtuk melyik percben halunk meg. Mi vót

apám es leszállott az ágyból, lekezeltünk:

ott Máriám! Mennyien meghóttak, csak az

-Na, hazajöttél?- kérdette foghegyről.

Isten a megmondhatója. Ki tifuszban s ki

-Minnyá

éhen, másokot meglőttek, a falunkból es

feleségemvel? Mindnek felakadott a szeme.

sokan odamaradtak. Nem es jó reagondolni!

Merkeltek reám, el nem tudtam gondolni,

Én kicsike koromtól erőst jó, imádságos,

hogy mi bajik van.

templombajáró gyermek vótam. Szerettem s

-Tám csak nem hótt meg?

tudtam es énekelni minden szenténeket.

-Ó, nem!

Úgy tanyított ingemet édesanyám, hogy

A legküsebb testvérem kikottyantotta:

akármi legyen, én az imádságomot végez-

-Ángyinak kicsibubája született!

zem el mindennap, este es, reggel es, s ne

Megszédültem, reaborultam az asztalra s

féljek, a Jóisten megsegít. Én a fogságban

úgy zokogtam. Apám elévette az ágylábától

es örökké imádkoztam, hogy őrözzön meg a

az okás éveget- félig vót pálinkával-, a ke-

Jóisten, s segéljen haza! Meg es őrzött.

zembe nyomta:

Na, amikor a lágerből elcsaptak, két hétig

-Me, igyál!

gyalogoltunk hazáig egy hadiki s két

Én azt a sok pálinkát egy huzamba mind

istensegítsi embervel. Rongyosok vótunk,

megittam. Másnap reggel az istállóban, a

meg vótunk telve tetűvel, nekem a lábaim

szalmán jöttem magamhoz. Édesanyám

egészen ki vótak sebesedve. A lágerben a

kőtögetett:

bakancsunkot a ruszkik elvették, valami

-Kelj fel, fiam, szedd essze magadot!

bőrdarabokból s madzagokból csinyáltam

Anyám felfőzött egy üst vizet, s egy cseber-

bocskorokot magamnak. Késő éjjel értünk

ben

haza

elébb

gúnyámot, amibe’ hazamentem, béhánta a

édesanyámékni menyek haza, hogy egy ki-

kemencébe, hogy ne tőtsem meg a házot te-

csit kitakarítsam magamot, más gúnyát ve-

tűvel. Kitisztálkodtam rendesen, egy kicsit

gyek, s úgy álljak az asszonyom elejibe.

megnyugodtam. Közbe az es kiderült, hogy

Megkoppantottam az ablakot, odabé lám-

míg én odavótam a háburuba, a feleségem

pást gyújtottak. Mikor édesanyám meglátott

kivel élte a világát. Tizennyolc végin ma-

Cibénbe.

Gondoltam

kérdem,

megferedtem

hogy

mi

egészen.

van

a

Minden
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gyar katonaságot szállásoltak bé a faluba. A

szót se bírtam szóllani. Az asszonyom fel-

feleségeméknitt egy főhadnagy s a tiszti-

kapcsolta a kezeit s úgy könyörgött:

szolgája lakott. Úgy mondta anyám, hogy a

-Vilmus! Bocsáss meg! Az Isten szerelmire

tiszt Hont megyei vót. Szemet vetett az asz-

kérlek, bocsáss meg!

szonyomra, s az se kérette magát sokat, met

Én esszeszedtem magamot s csak annyit

égett a valaga a férfiuétt! Osztá a magyar

mondtam:

katonaság nemsokára elment, s a bitang

-Megbocsátok, de tudd meg, veled soha töb-

megmaradott.

bet nem élek!

Persze anyósomék minnyá megtudták, hogy

Abba a helybe ott es hagytam.

hazajöttem, odajöttek nálunk, könyörögtek,

Istenem,

hogy bocsássak meg a lányiknak! Azt gon-

feleségemvel nem akarok élni, anyáméknál

dolták, hogy imá nem es élek. Mennyi

kölyök kölyök hátán, fődem nincsen, pén-

üdőtől fogva nem es adtam magamról hírt s

zem semmi! Felkerekedte s elmentem

minden!

Móduvába, s egy bojérhoz beállottam

A mostohaapám es csak mondta, mondta a

szógának. Tőt múlt az üdő, kezdtem egy ki-

magáét:

csit jobbacskán lenni. A bojérnak rettenetes

-Meg kell bocsátani! Még más es járt így,

sok fődje vót, cukorrépát termeltek rajta.

majd lesznek neked es gyermekeid! Hadd el,

Tavaszkor jöttek Bukovinából a móduvások,

az az egyecske a többikvel elfér… Mások

kilenc, tíz esztendős lejánkák es, akik a ré-

nem tudják, hogy nem a tehéd, azt tudják a

pát egyelték. Akkor megüsmertem a mostani

faluba, hogy többször es hazajártál, a gyer-

feleségemet. Megszerettük egyik a mást,

mek nevedre van írva!

megértettük egyik a mást, magamhoz vettem

Akkor megmondtam apámnak, köszönöm a

hitetlen.

nevelésit, de többet imá nem hallgatok rea.

Az vót a baj, hogy nálunk, katolikusoknál

Nehán napig gondolkodtam, hogy most mer-

nincs válás. Ha egyszer megesküdtél a

re vegyem az utamot? Hogy legyen, mint

templomba, akárhogy es van, nem tudsz el-

legyen? Azt tudtam, hogy Zena nekem töb-

válni, nem tudsz másval megesküdni. Ha

bet nem kell, ha ki tudja mit ígérnek es, nem

otthagytad az asszonyodot, vaj az embere-

veszem

szüvet

det, nem gyónhatsz, nem áldozhatsz! Ha hi-

gyűtöttem, s felmentem a feleségemékni. Az

tetlen élsz valakivel s gyermeketek lesz, azt

asszonyom feküdt az ágyban, szépen kihíz-

nem írják a neved után, csak az anyjáéra, az

va, a kicsike bépókálva aludt mellette. Ne-

bitangnak számít, míg a világ világ!

kem úgy megfacsarta a szüvemet, hogy egy

Nekem ez úgy fájt, olyan keserves vót, hogy

vissza.

Egy nap

erős

most

merre

tekeredjem?

A
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rágta szét a lelkemet a bánat. Örökké imádkoztam, hogy Istenem, valahogy szabadíts
meg ingem ebből a kötöttségből. Elhatároztam, hogy szent kilencedet tartok a Jézus
Szent Szüve tiszteletjire. A szent kilenced
úgy van, hogy kilenc pénteket megtartod
imádságval és böjtölésvel. Na, én megtartottam böjtölésvel, imádságval a szent kilencedet, s mire bévégződött, az Úristen odarendelt a falunkba egy új papot. A nevit es
megmondom. Elekes Dénesnek híják, még
ma es él Kalaznón, áldja meg az Isten még a
lába nyomát es!
Elmentem hezza, elbeszéltem neki mindent,
hogy hogy jártam a feleségemvel, s ő megindította egyházilag, hivataloson a válópert.
Nem tudom hány hétre, kiszálltak az egyházi bíróságtól. Kihallgattak ingemet es, a feleségemet es. Azután kimondotta az egyházi
bíróság, hogy elejitől fogva érvénytelen vót
ez a házasság, mert a lejánkéréstől az esküvőig negyvennyolc óra sem tőt el. Én senkit
nem üsmerek Bukovinából, akinek így sikerült vóna felbontatni az egyházi bíróságval a
házasságát. Ez egyedülálló dolog vót. Tudom, hogy a Jézus Szent Szüvinek tiszteletére tartott szent kilenced segített. Meg tudtam esküdni a mostani feleségemvel, tudunk
gyónni, áldozni, a gyermekeinket tisztességesen megkereszteltettük. Isten segítségével
hat szép gyermeket felnöveltünk. 1941- ben
kijöttünk Magyarországra, imán erőst öregek vagyunk, de méges, együtt vagyunk,
hála legyen a Jóistennek.

Kóka Rozália:
Egy asszon, két asszon
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FERENC IMRE
Csángók
Neked mindegy hogy milyen nyelven
imádnak Uram - csak imádjanak
de nekünk nem mindegy hogy
milyen nyelven imádkozunk lelkünket a Te nevedben
gyarmatosítják elcsatolják
évszázadok óta
nyelvünk romlik szakadozik
drága vásznát-szövetét
idegen anyaggal
foldozgatjuk
Már nem tudjuk hogy ki vogymunk Uram
de ha a Te hasonlóságodra
teremtettél minket is
kérünk segíts hozzá egy teljesebb
egy emberibb élethez
nem kell ehhez elküldened még egyszer
egyszülött Fiadat
csupán egy papot
csupán egy tanítót küldj
Szabófalvára
Forrófalvára
kik magyarul szólnak hozzánk
Uram a nyelvünk a széthullás nyelve
a megaláztatás nyelve és a félelemé
a haldoklók nyelve a végkimúlásé
hallhatod amint zavartan szejpítünk
az avarban
Kinek az érdeke hogy általunk
egy más nemzet vallja magát híveidnek
Uram
szeress minket a Szeret partján
és szabadíts meg a gonoszaktól
akik ellenünk vétkeznek
Uram a nyelvünk szétporlad szétesik
és még káromkodni sem fogunk tudni
a Te dicsőségedért!
1999. február 24.
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ségféléből, zöld levelekből hústalan, ún.
„szűz” leveseket készítenek. Ezeket a leve-

Hozzávalók: 2,5 l savanyítósavó, egy marék

seket vízben kezdik főzni, a savót csak a

újhagymaszár, 3-4 fok* fokhagyma, fél ma-

befejező szakaszban öntik bele, és ezután

rék fokhagymaszár, petrezselyem, kapor, 50

már csak 2-3 percig forralják.

dkg friss zsenge csalán, a mindössze 2-3 centis kis növényke, ami kora tavasszal bújik ki,
1 jó evőkanál zsír, 1 evőkanál liszt, pirospaprika, só, őrölt bors.
A savót felteszik főni, a hagymaszárat és
fokhagymát megtakarítják, apróra vágják a
kerti fűszerekkel együtt, és mindnek a felét
hozzáadják. A fövő savóba beledobják az
előre leforrázott, zsenge csalánt, pár percig

Pánkó

főzik, majd lisztes rántást készítenek: a zsír-

Hozzávalók: 5 dkg élesztő, kb. 5 dl édes tej,

ban megfuttatják a maradék felaprított hagy-

1 kg finomliszt, 1 kiskanál só, 1 evőkanál

maszárat, fokhagymát, és kerti fűszereket,

olaj.

majd a liszttel megszórják, pirospaprikát, sót

Az élesztőt egy kevés tejjel felfuttatják, és a

és őrölt borsot adnak hozzá, levessel fölen-

liszttel meg a maradék tejjel tésztává gyúr-

gedik, simára keverik, és a fövő levesbe ön-

ják. Csipetnyi sót is szórnak bele. Addig

tik. Gazdagítani lehet tojásrántottával, azaz

gyúrják, amíg a kézről leválik. Egy kevés, 2

megsült és kockákra vágott omlettel.

kanálnyi olajat is hozzágyúrnak, ettől nem
szárad meg a tészta. 1-2 órát állni hagyják.

Fok- fokhagymagerezd

A felét megolajozott asztalra teszik, sodró-

Savanyítósavó

fával kiserítik fél centi vastagra. Pohárral

A tehén- vagy juhsajt készítésekor az oltott

kivágják. A tésztát 10 percig még kelni

tejből melléktermékként keletkező friss sa-

hagyják, majd forró olajban– üsteben– kisü-

vóból készül. Savanyítónak az édes savó

tik, közben megfordítják, hogy a másik ol-

még nem alkalmas, de meleg helyen állva

dala is megsüljön. Cukorral megszórva

néhány nap alatt megsavanyodik. Közel egy

vagy lekvárral kínálják. A tészta másik felé-

hétig jó, utána, bár eláll egy hónapig is, már

vel is így járnak el.

túl savanyú. Noha egész évben használják,

Nyisztor Tinka-Pákozdi Judit:

mégis elsősorban nyáron, amikor friss zöld-

Csángó galuska
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Töprengő
Válaszokra várva
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pontról a Regina Pácis- ról. Megvalósulása,
mint a lángoló nyílvessző, melyet az ellen-

Amikor felkérnek újságcikk írásra és a témát

szél a vizenyős mocsárba térített, sisteregve

nekem kell kiválasztani általában nehéz

aludt ki. Kialudt, de a nyílvessző megvan,

helyzetben vagyok. Így van ez akkor, ha

gazdája Böjte Csaba testvér nem hagyta el-

nincs a moldvai csángókra vonatkozó ki-

veszni, bármennyire szerették volna ezt el-

emelkedő esemény, mely vezérfonal lehet az

lenfelei. Most bákói helyszínnel próbálkozik

íráshoz.

néhány elszánt moldvai csángómagyar és

Ilyenkor a Lakatos Demeter Csángómagyar

erdélyi értelmiségi. A cél az, hogy Csaba

Kulturális Egyesület céljainak megfelelően,

testvér segítségével létrejöjjön végre egy

a moldvai csángómagyarok művelődési érté-

csángómagyar oktatási bázis vagy központ,

keivel, társadalmi és politikai helyzetével

mely egyben a kulturális eseményeknek,

foglalkozom és/vagy a moldvai csángókkal

tanácskozásoknak és talán egy csángó koor-

kapcsolatos kulturális, aktuális vallási és

dinációs központnak és érdekvédelmi irodá-

emberi kérdéseket vizsgálom. Sokszor a kér-

nak is helyet adna.

dés is kérdést szül, mely a problémák meg-

Sajnos megoszlanak a vélemények a Bákói

oldatlanságára, magunk előtt görgetésére

Csángó Központról még Moldvában is, a

utal.

budapesti hivatalosoknak sem fontos, a bukarestiek ellenszenvét nem is részletezem.

Most a nyári „uborka szezon” kezdetekor

Pedig az élet eddig azt bizonyította, hogy

készült a cikk, amikor várhatóan kevés ér-

szükség lenne erre.

demleges esemény várható. Kivétel lesz ez
alól az augusztus 15.-i Kacsikai Búcsút, me-

Vajon a külföldön élő, dolgozó vagy tanuló

lyet a tervek szerin Bíró László püspök úr

moldvai csángómagyarok támogatnák-e és

fog celebrálni. Addig is célszerűnek láttam

áldoznának-e erre a célra ha felkérést kap-

néhány témát kérdés formájában felvetni.

nának.

Talán a szunnyadó parázsról a hamut lefúj-

csángómagyar értelmiségiek, akik az ügy

ni.

élére állnának és a megvalósítást vezetnék a

Lennének-e

olyan

külhoni

Moldvában élőkkel együttműködve?
1. A Bákói Csángó Központ létrehozása
Bizonyára emlékszik mindenki, aki a mold-

2. Középiskolai továbbtanulás

vai csángó témával foglalkozik, a Rekecsin

Több mint 10 éve jött létre a csíkszeredai

határába megálmodott magyar iskola köz-

bentlakás, vagy ahogy nálunk nevezik kollé-

Csángó Tükör

Töprengő
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Árpád-házi Szent Erzsébet
Gimnázium (Gyimesfelsőlok)

Segítő Mária Római Katolikus
Gimnázium (Csíkszereda)

gium. Az induláskor még nagyívű, nemes

érdemes lenne fenntartani a bentlakást. Ez

gondolatokkal jeleskedett az akkori vezetés.

lehetne egy szakirányú előkészítő un.

Mára az eredmények erősen megkoptak,

nulladik évfolyam és/vagy a kiemelkedő

más lett az irányelv is. Nem látható át meg-

tehetségeknek a gondozására szolgáló spe-

felelő tájékoztatás hiányában sem a bentla-

ciális fakultás akár művészeti alapképzést is

kásra fordított költségek nagysága, sem az

biztosítva, természetesen szaktanárok bevo-

ott tanuló diákok tanulmányi eredménye. A

násával.

sikeres érettségik és a továbbtanulók számá-

A középiskolába továbbtanulásra érdemes

ról is csak néhány százalékban beszélhe-

és az ezt vállaló csángómagyar diákok

tünk, kósza hírek alapján. Igen, csak beszél-

„hivatalból” ma sincsenek tájékoztatva más

hetünk, mert leírva nem nagyon található

kollégiumi (líceumi) lehetőségekről. Nem

ilyen kimutatás.

mutatják be nekik a két híres katolikus gim-

A Moldvai Magyar Oktatási Program gya-

náziumot, a gyimesfelsőloki Árpádházi

korlata szerint a különböző szakirányú kö-

Szent Erzsébet és a csíkszeredai Segítő Má-

zépiskolákban a továbbtanulásra érdemes

ria Líceumot sem. Pedig a bentlakás költsé-

csángómagyar diákoknak csak a csíkszere-

gei közel azonosak mindhárom helyen és az

dai bentlakást ajánlják, amiből adódik, hogy

együttműködés a két katolikus iskolával

csak csíkszeredai középiskolában tanulhat-

gyümölcsöző lehetne. Ha pedig a diákok-

nak tovább. Így volt ez, amíg az MCSMSZ

nak nem tetszik a csíkszeredai bentlakás,

vitte a Moldvai Magyar Oktatási Programot

akkor mennek a bákói román középiskolák-

és így van ma is az RMPSZ irányítása alatt

ba,

is. Kerül amibe kerül, fontos a presztízs, az-

„illetékesek”, hogy a román államnak és

az a tekintély … Talán egy új feladatkörrel

jászvásári egyházvezetésnek is megfelelő

ahol

gondoskodnak

róla

az
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„románcsángókká” váljanak. Ugye mennyire

lük a keresztszülők nem tudnak és Magyar-

kellene egy bákói oktatási bázis, kezdetben

országon is a román nyelvű szentmisét ké-

legalább egy magyar kollégiummal.

rik, mert hiába a kivetítő a templomokban,

Remélhetőleg a Moldvai Magyar Oktatási

az írást nem tudják elolvasni.. Azt pedig

Program vezetősége nem attól óvja a diáko-

hiába kívánják a magyar „honfitársak”,

kat, hogy a katolikus magyar líceumokban

hogy Lakatos Demeterként autodidakta mó-

csak a román órán lehessen románul beszél-

don tanuljanak meg magyarul írni-olvasni a

ni, máskor nem, mert a szobatársak székely

csángómagyar felnőttek, mert ez csak kivé-

vagy gyimesi magyar diákok. Talán az a le-

teles tehetségeknek sikerült eddig.

hetőség veszélyes, hogy a délutáni vagy esti
kulturális és vallási foglalkozásokon magyar

Mikor jutunk már el odáig, hogy megértsük,

identitással

az írás nem tudása egyenlő az analfabetiz-

fertőződnek

meg

a

csángómagyar diákok?

mussal még a csángómagyarok esetében is?

Könnyen előfordulhat, hogy késő lesz csak a
felsőfokú oktatásnál támogatni a csángó

4. A moldvai magyar nyelvű szentmise

identitás erősítését, különösképp, ha az nem

kérdése

csángó-magyar identitást jelent (ld. a Jáki

Mikor lesz már Moldvában állandó jelleg-

Sándor Teodóz ösztöndíjat!).

gel magyar nyelvű szentmise a katolikus
templomokban? Néhány éve ettől volt

3. A moldvai csángómagyar felnőttek ma-

„hangos” a budapesti és az erdélyi sajtó, az

gyar oktatása

internet és más médiák. A követelőző ma-

A moldvai csángómagyar felnőttek magyar

gyar csoportok fellépése elbizonytalanította

oktatása sem Moldvában, sem – szégyen

a moldvai csángómagyarokat, fellépésük

szemre – Budapesten nincs megoldva. Pedig

inkább káros volt, amint ez bebizonyoso-

a felmérések és az eddigi amatőrnek mond-

dott.

ható próbálkozások igazolták ennek az igé-

megnyilvánulásai mellett a Magyar Katoli-

nyét. A felnőtt oktatási program hiányában,

kus Egyház vezetője tett biztató lépéseket

az aktív korban lévő, magyarul (csángósan)

ebben az ügyben. És ma? Mintha csend len-

beszélő csángómagyarok a magyar írást nem

ne ebben a témában. Tudott, hogy egy falu

tudják, hisz csak 17 betű egyezik meg a ma-

lakosságának jelentős része aláírt kérvénye-

gyar és a román ABC- ben.

ket és képviselőjük tett is lépéseket ebben

Ennek következménye, hogy nem merik kér-

az ügyben. Még a legmagasabb fórumon,

ni Moldvában a magyar misét, levelezni ve-

Rómában is járt a pápánál – még sincs ered-

Az elismert közéleti személyiségek
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mény. Azaz csak annyi, hogy hetente egyszer tarthatnak imaórát a templomban! Hogy
hogyan tanulják meg az imákat? Bármennyire hihetetlen, de az imacsoport diplomás vezetője megtanította a magyar betűvetésre
őket: tudnak magyarul írni-olvasni. Sajnos a
közmondás itt is igaz: „Egy fecske nem csinál nyarat!”

Hol van a többi falu ilyen irányú előrelépése

Pusztinai imaórán

és ennek alapján a magyar nyelvű szentmise
kérése, követelése?

hogy a magyar nyelvű szentmise liturgiáját

Ismét visszaköszön egyrészt a felnőtt oktatás

- és uram bocsáss – a felolvasott olvas-

kérdése – mert a szentmisén a liturgiát a hí-

mányt, szentleckét, a pap prédikációját

vőknek és a kántornak is tudni kell, a pap

megértsék az általános, illetve a középisko-

mégsem válaszolhat saját magának helyet-

lát végzett fiatalok?

tük!

A gyakorlat azt mutatja, hogy az általános

Másrészt elgondolkodtató, hogy mintegy 15

iskolát végzettek nem tudják visszaadni

év moldvai általános iskolai magyar oktatás,

még nagy vonalakban sem a szentmisén

csíkszeredai bentlakás és magyar nyelvű kö-

elhangzottakat. A középiskolát végzettek

zépiskolák után, a fiatalok sem kérik a ma-

már nagyobb reményre jogosítanának, de

gyar nyelvű szentmisét, pedig már felnőtté

tessenek elmenni egy budapesti román

váltak.

nyelvű szentmisére a Szent Anna templom-

Táncos Vilmos írja a Csángósors c. könyv-

ba – ott a valóság.

ben: „… a katolikus vallás, mely több évszázadon át a moldvai magyar etnikum román-

Vajon

ságtól való elkülönülésének, a magyar nyel-

csángómagyar diákok? …Mondják: ki ami-

vűség fennmaradásának legfontosabb ténye-

lyen nyelven imádkozik, ahhoz a nemzet-

zője volt…” majd egy erőszakos fordulattal

hez tartozik. Egyetlen hely van Moldvában,

„… a XIX. század végétől a románosítás esz-

ahol engedélyezték a magyar nyelvű imád-

közévé lett…” és sajnos ma is az.

kozást, éneklést a templomban, igaz nem a

Vajon a Moldvai Magyar Oktatási Program

szentmisék során, hanem hetenként egy al-

visszatáplált-e a diákokba legalább annyit,

kalommal.

milyen

nyelven

imádkoznak

a
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Vajon hogyan lehetséges, hogy a magyar

ző, hanem a lerománozás, a ki nem fizetett

tanárok a diákjaikkal együtt kerülik még ezt

bér stb.

az egy magyar nyelvű ima lehetőséget is a

Nincs még Budapesten sem egy csángó ko-

templomukban, még az a tanár is aki nemrég

ordinációs központ, mely segítené a Ma-

lett magyar tanár…?

gyarországon dolgozni kívánó moldvai

Méltán felvetődik az a kérdés is, hogy talán

csángómagyarokat. A segítség pedig elkel-

nem is a Jászvásári Püspökséget vagy a Bu-

ne, a szállás, az elhelyezkedés, a jogi proce-

karesti Érsekséget kellene elmarasztalni a

dúrák, oktatás stb. ügyekben. Az embersé-

magyar nyelvű szentmise bevezetésének el-

ges, segítőkész fogadtatással visszaadhat-

maradása miatt?

nánk azt az érzést, melyet ők a románoktól
évszázadokon keresztül nem kaptak meg, a

5. A moldvai csángómagyarok munkavál-

valakikhez (a magyarsághoz) tartozás érzé-

lalása külföldön

sét. Az identitásuk kérdése ezen is múlik.

Végül azt a szomorú tényt is fel kell vetnem,

Ha ezt nem adjuk meg nekik, egy új élet

hogy a fiatalok és a közép-korosztály java

csíráját taposhatjuk el bennük.

része elhagyja Moldvát rövidebb, hosszabb
időre vagy esetleg véglegesen a külföldi

Ha a bákói koordinácós központot nem tá-

munkavállalás miatt, a jobb megélhetés re-

mogatják Budapestről, akkor Budapesten se

ményében. Ez ma tendencia a „szegényebb”

legyen?

országokban, régiókban. A döntésük bizo-

Reméljük nem így lesz. Az már másodla-

nyos fokig érthető, de… Miért mennek a

gos, hogy ez az intézmény egyházi vagy

csángómagyarok túlnyomórész a nyugati

világi alapon jönne létre, csak legyen!

országokba, Magyarországon jószerivel csak
átutazva? Nyilván jobb a fizetségük ott, mint

Elnézést kérek az érdekeltektől és a kedves

Magyarországon. Pedig nem magyar nyelv-

olvasóktól, hogy a cikkben szándékosan

területen mindig csak idegen jött-mentek

nem említettem egy kivétellel neveket, és

lesznek, míg Magyarországon újra honfitár-

az érintett település vagy város nevét is

saink lehetnének. Az emberség és szeretet

csak az egyértelműség miatt neveztem meg.

többet érne a magasabb fizetségnél. Vajon
megkapják-e a moldvai csángómagyarok
Magyarországon az emberséges törődést és a
szeretetet?
Sajnálatos, hogy általában nem ez a jellem-

Gyöngyössy Lajos
Lakatos Demeter
Csángómagyar
Kulturális Egyesület

Csángó Tükör
Iancu Laura

Világkép a nyelvben
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A léleknek nincsenek esztendői. (A lélek
nem öregszik.)
Megszakasztották az ételt. (Egyre kevesebb

Előfordul, hogy egy kisnép kultúrája oly mér- élelmet kapott, éhezett).
tékben megváltozik, hogy már nem is a nép- Megbúsultam magamat.

(Depresszióba

költészete, hanem a nyelve lesz a legjellem- esett.)
zőbb és legsajátosabb tulajdona. Ez a nyelv Úgy talált, hogy egyszerre történtek oda.
tiszta és világos, ez a nyelv kép és metafora, (Úgy alakult, hogy egyszerre érkeztek meg.)
olyan, amilyen a fogalom nem lehet. A képi Bolondobb vagy, mint a beszéd mondja. (Az
nyelv a nyelvek „halhatatlan” rétege, legfőbb elgondolhatónál is szerencsétlenebb.)
tulajdonsága a szemléletesség, az érzékelte- Őt is kéri a szíve gondolom mindenre. (Ti. a
tés. A tökéletlen és véges emberi emlékezet pap is ember.)
által hordozott képnyelv állandó változásban Hamis ember volt. (Szigorú volt.)
van. A változás azonban nem a kihalást, ha- Utolsó szavaival is szidott. (A halál pillananem változatok keletkezését eredményezi. A tában is elégedetlenkedett.)
szóbeliségben élő népköltészet, a képnyelv Olyan jó ember, mint egy falás kenyér.
nem ismeri az állandó formákat. A beszélők (Olyan jó ember, mint egy falat kenyér.)
által teremtett, alkotott változatokban él.

Nem viszik a beszédet. (Diszkrét).

Az alábbi rövid gyűjtemény a moldvai Én mondok egyet s kend fog be egyebet.
Magyarfalu nyelvjárásából származik. A (Félreérti.)
nyelvben rögzült mondások, közmondások, Legjobb ne vegyülj oda. (Ne avatkozzon
szólások, nyelvi formulák, mind-mind a gon- be.)
dolkodó ember kísérletei a kimondhatatlan Szájba álltál velük. (Vitatkozott.)
megnevezésére, az átláthatatlanság rendezé- Az Isten kitakarja. (Az igazságra fény desére, az absztrakció megközelítésére, a rül.)
transzcendencia
üzeneteinek
a Hadd el az Istent dolgozni, ne szetess! (Isten
„lefordítására”.

malmai lassan őrölnek).

A kísérlet egyszersmind a világ, a kísérlet- Tűr az Isten, de sokáig nem megy a Rosszvilág pedig: világkép. A világkép az ember nak.
legbensőbb vidéke, ahol egyedül, egymagá- Lehúztam az orcáján a bőrt.
ban létezik. Ahová sem a tér, sem az idő s így (Megszégyenítette.)
a változás sem férkőzik be.

Ha tüzet nem teszel, nem száll fel a füst. (A
hírnek van valami alapja.)
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Menen a bűze. (Valami nincs rendben.)

Amíg ezt a földet lépem, mindennap.

Hozta elé rosszból. (Rossz hírét keltette.)

(Kitart, bármi áron.)

Abba kaptam hírt. (Azon vette észre magát.)

Leltek egy hitet. (Új vallást alapítottak.)

Annak rég az ideje. (Régen történt.)

Ki van szabadítva. (Fel van oldva.)

Nem találnak a fájdalmak! (A fájdalom nem

Elromlott a világ. (Erkölcstelenség uralko-

egyforma.)

dik.)

Én nem kellett elmenjek nehézségért a falu-

Számát vettem.(Rájött.)

ba! (Nem avatkozott be mások dolgaiba.)

Nem ettem belőle. (Nem tudja, milyen em-

Hiába szép a ház a rossz a szű! (Hiába a gaz-

ber.)

dagság, ha nincs békesség.)

Ha megrégül benned a vétek elrothaszt.

A gondolat még elfut, de a szót, azt tudjuk!

(Sűrűn kell gyónni.)

(A kimondott szóért felelni kell.)

Nem jó rakd a lelkedet. (Nem jó a vétket

Begyűjtötte az utakról. (Feleségül vette.)

halmozni.)
Én az Istent viszem régtől. (Hosszú ideje,

Isten nem tudja betölteni mindenkinek a

hogy Istenbe kapaszkodom.)

gusztját. (Isten nem az ember szája íze sze-

Az Istent nem kell meglássuk, csak hinni

rint cselekszik.)

kell, hogy van. (Isten az érzékszervek szá-

Sem felakasztva, sem leakasztva. (Sehogy

mára hozzáférhetetlen.)

sem jó.)

Nem tudsz élni, mint a kő a patakba, meg

Meddig nem húzol, addig nem tudod. (Amíg

kell halni. (A halál az emberi természethez

meg nem tapasztalja, addig nem érti meg.)

tartozik.)

Ha rosszat teszünk az sürül meg egy hamar.

Ez a világ időben van, a másik örökkévaló-

(A rossz rosszat szül.)

ságban.

Még a föld is kivette. (Olyan bűnös volt,
hogy nem fogadta be a föld.)
Nem bízom a lábaimba. (Erőtlen.)
Nekem soha nem adott egy köröm feketét.
(Nem segített rajta.)
Ne tegye oda az Isten! (Rosszakarójának
nem kíván rosszat.)
Revád méri az Isten ha kacagsz mást. (Aki
másnak vermet ás maga esik bele.)
Felfogadtam. (Fogadalmat tett.)

Magyarfalu

telefon: +36 20 564 7055 | e-mail: ammoa@csango.eu

Wagner Nóra

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány

telefon: +36/ 1/200 2898 | e-mail: info@keresztszulok.hu

18 óra után Nagy Erzsébet titkár

telefon: +36/30 960 5919 | e-mail: pakozdi.judit@keresztszulok.hu

napközben Pákozdi Judit elnök

1126 Budapest Böszörményi út 20-22

Keresztszülők a Csángómagyarokért Egyesület

Kapcsolat:

bankszámlaszámára küldhetik

OTP, Sepsiszentgyörgy RO13OTPV300000766374RO01

Romániában

OTP, 11742173-20154778

Adományokat
Magyarországon
A Moldvai Magyar Oktatási Alapítvány bankszámlaszámára várunk:

Moldvában gyakorlatilag soha sem volt magyar nyelvű oktatás (kivéve az 1950-es években indított
magyartanítást, amit gyorsan elsöpört a történelem). A moldvai magyar oktatási programnak köszönhetően ma 26 csángó faluban - iskolában és iskolán kívül - közel 2 ezer gyermek tanulhatja ősei nyelvét.
De sok ezren vannak még, akiknek nincs lehetőségük magyar iskolába járni. Értük, minden
csángómagyar kisgyermek tanulási lehetőségéért kérjük az Ön segítségét is.

A jelképes keresztszülőség azt is jelenti, hogy Ön választhat egy „keresztgyermeket”, akivel levelezés,
találkozás során szoros kapcsolatba kerülhet. Rajta keresztül betekinthet a csángó emberek életébe,
megismerkedhet történelmükkel, gazdag hagyományaikkal, életre szóló barátságokat köthet!

Támogassa egy-egy csángó kisgyermek magyar tanítását jelképes keresztszülőség vállalásával! Havi 4
ezer forint befizetésével lehetővé teheti egy általános iskoláskorú gyermek számára az anyanyelvi
oktatást. A tehetségesebbek továbbtanulhatnak magyar középiskolában, Csíkszeredában. Az ő tanulmányaikhoz azonban már havi 15 ezer forint szükséges. (Az így összegyűlt összegből tudunk hozzájárulni
a tanári fizetésekhez, az oktatási helyszínek fenntartásához, a kollégiumi költségekhez.)

Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya!

A moldvai csángó falvakban még ma is elképzelhetetlen, hogy két ember szó nélkül menjen el
egymás mellett, még ha nem is ismeri egymást. Két mondatot biztosan váltanak. A legudvariasabb megszólítás, ha „keresztanyának”, vagy „keresztapának” nevezik egymást. E szép szokást
megtartva, most mi is megszólítjuk Önt:

Minket az NKA támogat!

