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Az utolsó öt év… 

 
A Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturá-
lis Egyesület 2010. év végi tisztújító taggyű-
lésén adták a tudtomra, hogy a megjelent ta-
gok engem akarnak az egyesület titkárává 
választani. Megdöbbentem, csak néhány perc 
állt a rendelkezésemre, hogy az immár 20 
éves múlttal rendelkező egyesületet, amely 
egyébként a széthullás szélén állt, a megje-
lent tagok egyhangú akarata szerint, átve-
gyem. Adminisztrációs nehézségeit nem 
részletezem, de kulturális és értékteremtő 
jelentősége mellett az ügyintézés hiányossá-
gai eltörpültek. Nagyon lelkes voltam, lel-
kem mélyén örültem, hogy végre itt van az 
az Intézmény, amely keret ad majd az évek 
óta árválkodó folyóiratnak, s amely éppen 
ezek miatt időnként nem tudott megjelenni. 
Akkor döntöttem: a Csángó Tükör az Egye-
sület kiadványa lesz és a döntésem jó volt. 
Ma már, mintegy öt év távlatából (bár 2012 
év végén lemondtam az Egyesület titkári 
posztjáról), úgy gondolom hogy az egyesület 
méltó módon gondoskodott a folyóiratról, 
mert szinte rendszeresen megjelent, immár 
színes borítóval átlagosan 32 oldalas terjede-
lemmel. Mindemellett az Egyesület megün-
nepelte a Lakatos Demeter Centenáriumot, 
megtartotta a Benda Kálmán emlékévet, Pet-
rás Ince János emlékévet, Domokos Pál Pé-
ter emlékévet és ez évben a  25. éves történe-
tének emlékünnepét. A folyóirat 27. száma 
már az Egyesület kiadványaként jelent meg 
2011-ben és ez év végére meg fogjuk jelen-
tetni a folyóirat 40. számát is. 2011-ben és 
2012-ben 1-1 szám jelent meg, akkor még az 
anyagi forrásaink hiánya miatt, de 2013-tól 
már évente 4 darab számot jelentettünk meg 
rendszeresen. Köztudott, hogy azóta  a Nem-
zeti Kulturális Alap is komoly támogatást 
nyújt, és mivel 2011 óta az Egyesület évente 
több pályázatot is megnyer, ezért a folyóirat 
megjelenése anyagi hiányosságok miatt 
nincs veszélyeztetve. Így a folyóirat kultúr-
történeti jelentősege megerősödött s egyben 
az egyesület értékteremtő, a moldvai ma-
gyarság kultúráját népszerűsítő tevékenysége 
is  erőteljesebben kihangsúlyozódik. A 27. és 
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a 28. számok tartalma tulajdonképpen Laka-
tos Demeter moldvai magyar költőnknek állít 
emléket. Lakatos Demeter 1911-ben szüle-
tett, a 20. század nagy költői buzdították, 
olyanok mint Dsida Jenő, az írásra. Versei 
ma is érdekes forrásai a moldvai tájakon be-
szélt magyar nyelvjárásnak. Munkásságát 
Libisch Győző rendezte 2 kötetes kiadvány-
ba, amit szintén az egyesület adott ki 2003-
ban. E mellett számos más írás is megjelent 
az említett két számban, amelyek irodalmi, 
történelmi, néprajzi, aktuális témakörök és 
egyéb ismertető jellegű írások.  
 A 29. számban a 2013-ban elhunyt Egyesü-
letünk elnökének, Jáki Sándor Teodóz atyá-
nak  állítottunk emléket. Teodóz atya nagyon 
hosszú időn át volt az egyesület elnöke, min-
den lépésével a moldvai magyarokért imád-
kozott és dolgozott. Hiányát ma is érezzük, 
emlékét örökre a szívünkbe zártuk, mosoly-
gós tekintete mindig előttünk lebeg.  
 Domokos Mária 70. születésnapját a 30. szá-
munk lapjain örökítettük meg. Népdalkutatá-
si tevékenysége a Magyar Tudományos Aka-
démia legkiválóbb munkatársai közé emelte. 
A magyarság és a moldvai magyarság népze-
nei kincseinek kimeríthetetlen kamrájában 
kutatva, folklorista és népzenekutatói tevé-
kenysége eleget tesz a szakma minden köve-
telménynek.  
A 31. számunk hasábjain Nyisztor Ilona, 
moldvai magyar népdalénekes került bemuta-
tásra. Nyisztor Ilona Pusztina szülőfalujában 
kifejtett tevékenysége mély nyomokat ha-
gyott a magyar népdaléneklésben, nevelési 
módszere komoly sikereket hozott a fiatalok 
köreiben. Érdemei magas elismerésben része-
sítették, hiszen megkapta a Magyar Kultúrá-
ért Díjat, munkásságát számos szakmai fóru-
mon elismerték.  
A következő számunk, amely nem más mint 
a sorban következő 32. szám, oldalain Petrás 
Ince János bicentenáriumát örökítettük meg. 
Petrás Ince János ferences minorita papként 
szolgált övéi közt hosszú éveken át, először 
pusztinai, majd klézsei plébánosként, egy 
olyan korban, amikor a moldvai magyarság a 
legnagyobb paphiányban szenvedett. Ő maga 
Forrófalván született, Egerben szentelték 
pappá és a Néprajztudomány első tudatos 
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népdalgyűjtője lett. Tevékenysége akkor 
még reményt adott a megmaradásra, re-
ményt arra, hogy az elszakadt moldvai ma-
gyarság végre újra összeköthető lesz az 
anyaországgal. Ez a remény álom maradt 
ma is. Ugyancsak ebben a számban emlé-
keztünk meg Benda Kámánról is, akinek a 
történészi munkája ma is talán a leghelytál-
lóbb következtetéséken alapszik, és aki tör-
ténészi szempontból talán a legértékesebb 
munkát hagyta hátra, a Moldvai Magyarok 
Okmánytárát. Szaktörténészeink ezt a mun-
kát forgatják a leggyakrabban. Nem feled-
keztünk meg  a szintén 2013-ban elhunyt 
Ferencz Éváról sem, aki gyönyörű hangjá-
val kényeztetett minket évtizedeken át.  
A 33. szám a Madéfalvi veszedelem néven 
elhíresült eseményt állítja középpontjába. 
1764-ben megtörtént események következ-
ménye a moldvai magyarság lélekszámának 
utánpótlását jelentette, majd a híres Hadik 
András vezetésével Bukovina területére te-
lepítik a kivándorolt székelyeket, akiket 
azután 1941-ig visszatelepítették Magyaror-
szág területére. 
 Folyóiratunk 34. számának címlapján Pet-
rás Máriát láthatjuk.  Mint elismert világ-
színvonalú kerámiaművész, népdalénekes, 
olyan magas szakrális jelleget adott az 
amúgy is szakralitással átitatott moldvai 
magyar kultúrának, hogy példaképe bejárta 
nem csak Európát, hanem más kontinensek 
határait is. A Prima Primissima díjat elnyert 
művésznőnk a ma élő példaképeink egyik 
legkiemelkedőbb egyénisége.  
A 35. és a 36. számokban vegyes művelő-
déstörténeti írásokat közöltünk, ahol többek 
között megismertetjük a moldvai magyarok 
zászlaját és címerét. A 37. számot a mező-
ségi Vice településének szenteltük, ahol 
évek óta tanulnak moldvai magyar gyerme-
kek, így mentve meg a vicei iskolát a bezá-
rás veszélyétől. A 38. szám ugyancsak ve-
gyes jelleggel bír, de azért vezérfonala a 
katolikus egyház egyetemességéből eredő 
veszélyforrás a moldvai magyarokra nézve.  
A 39. számot most tarja a kezében a kedves 
olvasó, remélem kellemes időtöltésben lesz 
része.  
                                               Tampu Stelian 



    

 

 
 

   Nehéz, ha nem lehetetlen feladatra vállal-

kozik az, aki a Lakatos Demeter Egyesület 

tudományos jelentőségét akarja felvázolni, 

egyrészt, mert úgyszólván lehetetlen elvá-

lasztani egymástól szervezetünk tudomá-

nyos, ismeretterjesztő és karitatív tevékeny-

ségét, másrészt pedig, mert legtöbb jelentős, 

vagy akár csak említésre méltó eredményün-

ket mindig más szervezetekkel együttmű-

ködve valósítottunk meg. Persze már önma-

gában erre a másokat is mozgósító szere-

pünkre is büszkék lehetünk, a méltányos 

szerénység keretei között.  

   A moldvai magyarok művelődéstörténeti, 

tudományos értékeinek gyűjtése, kutatása, 

feldolgozása leginkább ahhoz az erőfeszítés-

hez hasonlítható, amikor néhány elszánt em-

ber – rendszerint sokkal kevesebb, mint am-

ennyire szükség volna – menti, vagy leg-

alábbis menteni próbálja a süllyedő hajóról a 

rakományt és a legénységet. Persze kérdez-

heti bárki, hogy miért vagyok ilyen pesszi-

mista? Valóban süllyed a csángó hajó? Igen-

is süllyed, mint ahogy minden hagyományos 

értékekkel megrakott hajó süllyedőben van 

ezen a globális óceánon. És itt a hajó rako-

mányában olyan kulturális értékek vannak, 

mint a nyelv, a vallás és az identitás. Ráadá-

sul ez a hajó még állandó kalóztámadásnak 

is ki van téve, a legénység nagy része pedig 

sokszor tájékozatlan, vagy még úszni sem 
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A huszonöt éves Lakatos Demeter Csángómagyar 

Kulturális Egyesület tudományos jelentősége(1) 

tud. Ezen többfrontos közdelem figyelembe 

vételével kell megítélni a Lakatos Demeter 

Csángómagyar Kulturális Egyesület tudo-

mányos tevékenységét, tudván , hogy nem 

ez volt egyesületünk, közösségünk kizáróla-

gos feladata. De akárhogy és akármiképpen, 

tevékenységünk indítéka belefért abba a 

Szabó Dezső által megfogalmazott, tisztelet-

beli elnökünk, Domokos Pál Péter közvetíté-

sével kapott szellemiségbe, miszerint 

„minden magyar felelős minden magyarért”. 

Hiszen a tudományos munka legnemesebb 

értelemben vett értékmentés. 

   Már megalakulásunk előtt ezzel kezdtük – 

volna, ha hagyják. 1976-ban néhányan ösz-

szetoboroztuk azokat az ismerősöket, akik-

ről tudtuk, hogy érdeklődnek a csángók kul-

túrája és sorsa iránt, sőt sokan közülük meg 

is fordultak  Csángóföldön. Több mint het-

venen jöttünk össze az érdi művelődési ott-

honban és arról beszéltünk: fontos volna, 

hogy ne csak nézelődni járjunk Moldvába, 

de gyűjtsük is műveltségük elemeit, tájnyel-

vüket, dalaikat, zenéjüket, szokásaikat, hie-

delmeiket, vagyis mindazt a kulturális örök-

séget, amit a Kárpát-medencén belüli ma-

gyarság már nagyrészt elfelejtett, vagy csak 

töredékesen ismer. Akkoriban készült a Ma-

gyar Néprajzi Lexikon és a Magyar Néprajzi 

Atlasz anyaga, s mint a Magyar Néprajzi 

Társaság önkéntes gyűjtők szakosztályának 



titkára szerettem volna, ha ebbe belekerülnek 

a magyar népi műveltség csángók által meg-

őrzött elemei is. Felvetődött továbbá, hogy a 

Moldvából hozott és – lehetőleg múzeumok 

részére – értékesített néprajzi anyag, meg a 

csángó publikációink honoráriumaiból hoz-

zunk létre egy olyan „pénzalapot”, amivel 

segíthetjük a csángók Magyarországra láto-

gatását, vagy az otthonmaradtak kötődését. 

Tudományos alapokra szerettük volna he-

lyezni tehát a csángók iránti, gyakran inkább 

csak kalandvágyból, laikus érdeklődésből 

fakadó társadalmi vonzalmat. 

   Naiv elképzelés volt! Az államvédelmi 

rendőrség pár nap múlva már lecsapott a jó 

szándékú kezdeményezésünkre, berendelt 

néhányunkat, fenyegetések, kihallgatások, 

tiltások következtek, amiket persze nem 

mindnyájan vettünk egyformán komolyan. 

Mint utóbb kiderült a magyarországi és a 

romániai „belügyesek” igen jól együttmű-

ködtek annak érdekében, hogy ez effajta ér-

deklődést távol tartsák a csángóktól. Szegény 

Domokos Pál Péternek is el kellett viselnie – 

több mint hetven esztendős korára – ezeket a 

megaláztatásokat. De amikor másfél évtized 

múlva, ezelőtt 25 esztendővel, egyesületbe 

szerveződhettünk, ezt a tudományos elköte-

lezettséget, ami néhányunknak a Néprajzi 

Atlasz és a Néprajzi Lexikon munkálataiba 

való bekapcsolódást jelentette, és – egyebek 

mellett – alapszabályunkban is megfogal-

mazva felvállaltuk.    

   Ez alkalommal sem hely, sem idő, de ta-

lán szükség sincs arra, hogy a Lakatos De-

meter Egyesület keretében végzett csángó 

kutatásokról kimerítő és teljes képet adjak. 

Csupán néhány rendezvényünket és kiadvá-

nyunkat fogom megemlíteni. Mindenekelőtt 

a Domokos Pál Péter 90. születésnapja al-

kalmából szervezett konferenciát a Ráday 

Gyűjtemény dísztermében, ahol 23 előadás 

hangzott el – és jelent meg később –, köz-

tük Fodor István, Benda Kálmán, Barna 

Gábor, Szabó T. Ádám, Beke György, Cso-

ma Gergely, Limbacher Gábor, Domokos 

Mária, Lackó Mihály, Demse Márton, Ud-

vardy Frigyes beszámolói. Ez a nem is tel-

jes névsor, s az elhangzottak tematikája mu-

tatja, hogy egyesületünk tudományos tevé-

kenysége nem nulláról kezdődött, hanem a 

már korábban megindult „csángókutatás” 

jeles személyiségeinek munkájához kívánt 

keretet nyújtani.  

   Ezt követően Libisch Győző szerkesztésé-

vel és Beke György előszavával két kötet-

ben megjelentettük Lakatos Demeter hozzá-

férhető verseit, leveleit és prózai írásait. 

Ezek a kötetek hatalmas kincsesbányát je-

lentenek, amiből eddig sajnos csak kevesen 

merítettünk a csángó népélet egy-egy szele-

tének bemutatásához, leginkább néhány 

nyelvészeti dolgozat hasznosította név-

adónk verseinek nyelvi kincseit. Ez a kiad-

vány pontosan úgy készült, ahogy a Lakatos 

Demeter Egyesület tudományos munkássá-
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gának jelentőségét elképzeltem: adva volt 

egy rendkívüli szorgalmú és elkötelezettsé-

gű ember (Libisch Győző tagtársunk), aki 

hangyaszorgalommal összegyűjtötte Laka-

tos Demeter meglehetősen szétszórt kézira-

tait, leveleit lemásolta, kötetbe rendezte, 

egyesületünk pedig anyagi és emberi segít-

séget szerzett, szervezett mellé, s „kihozta” 

a köteteket. Aztán terjesztette, egy részüket 

ünnepélyesen átadta a Nagyszebenben élő 

özvegynek, a szülőfalu szellemi mindenesé-

nek, Perka Mihálynak. Úgy, ahogyan azt 

Lakatos Demeter és a szabófalvi csángók 

megérdemelték. 

   A Lakatos Demeter Csángómagyar Kultu-

rális Egyesület hat füzetben jelentette meg a 

csángók hagyományos értékeivel foglalko-

zó tudományos és ismeretterjesztő munkás-

ságunk eredményeit.  

   Az első füzet azt a mintegy másfélezer 

bibliográfiai tételt tartalmazza, amit a csán-

gó néprajzkutatás helyzetével foglalkozó 

tanulmányom (Eredmények és feladatok a 

moldvai magyarok néprajzi kutatásában – 

Néprajzi Látóhatár 1994.1-2. 1-38.) készíté-

se, majd a Katolikus Lexikon és az Új Ré-

vai Lexikon csángó témájú szócikkeinek 

összeállítása során áttekintettem, s úgy gon-

doltam, hogy hasznos lesz, ha a témával 

foglalkozók rendelkezésére bocsátom.  

   A füzetek 2. száma a Csángó sorskérdé-

sekről 1994 októberében, Újkígyóson ren-

dezett tanácskozás 23 előadásának szer-

kesztett szövegét tartalmazta.  

    A 3. füzetben a Lakatos Demeter 

Csángómagyar Kulturális Egyesület első tíz 

évének történetét adtuk közre. 

     A 4. füzetben a Domokos Pál Péter szü-

letésének századik évfordulója alkalmából 

rendezett emlékülés előadásainak szerkesz-

tett szövegei olvashatók. Erre az ünnepi 

konferenciára olyan előadókat hívtunk meg, 

akik a Kárpát-medence különböző vidékein 

munkájukkal képviselték Domokos Pál Pé-

ter szellemiségét és vállalták a moldvai 

csángómagyarok iránti elkötelezettségét. 

Andrásfalvy Bertalan Domokos Pál Péter 

néprajzi munkásságát méltatta, a csíkszere-

dai Szőcs János a Csíki Székely Múzeum-

mal való kapcsolatáról, a sepsiszentgyörgyi 

Kónya Ádám a Székelység című folyóirat-

ban megjelent írásairól, a kolozsvári Almási 

István Domokos Pál Péter népzenegyűjtésé-

nek jelentőségéről, az egyházaskozári – 

nemrég elhunyt – Albert István Domokos 

kozári és szárászi éveiről beszélt, Jáki Sán-

dor Teodóz pedig – Domokos Pál Péter 

„édes testvéreként” – átélt moldvai élmé-

nyeiről számolt be. Ebben a füzetben kapott 

helyet Lengyel Gyula és Orbán Ágnes 

„Domokos Pál Péter nyomában” című do-

kumentumfilmjének forgatókönyve, benne 

számos fontos adalékkal, a csángók 

„vándorapostolának” életéből. 

    A Csángó füzetek 5. száma egyesületünk 

akkori elnökének Jáki Sándor Teodóznak 
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75. születésnapja tiszteletére rendezett tudo-

mányos ülés 9 előadását tartalmazza. Ezek 

tematikailag a népénekekkel, mint a hagyo-

mányos vallásgyakorlat egyik legfontosabb 

elemével foglalkoztak, de többnek volt csán-

gó vonatkozása is, mint a kolozsvári Tánc-

zos Vilmos Erdély János bogdánfalvi szent-

emberről szóló emlékezésének, vagy Kővári 

Réka a Kájoni Cantionale énekeinek a mold-

vai csángók közötti szerepéről szóló előadá-

sának. 

    A Lakatos Demeter Csángómagyar Kultu-

rális Egyesület Csángó füzeteinek 6. száma a 

múlt esztendőben jelent meg és a Petrás Inc-

ze János születésének 200. évfordulója al-

kalmából egyesületünk által Egerben szerve-

zett tudományos konferencia előadásait tar-

talmazza. Így többek között a kolozsvári 

Tánczos Vilmos számos új adatot tartalmazó 

legújabb Petrás-kutatásairól számot adó be-

számolóját, Barna Gábor előadását Petrás 

Incze János egri éveiről, Iancu Laura Mold-

va XIX. századi történetéről készült beszá-

molóját, továbbá Trunki Péternek és Domo-

kos Máriának az ünnepelt nyelvtudományi, 

valamint népdalgyűjtő tevékenységéről szó-

ló előadásait. 

   Ezeken kívül tervben volt még legalább 

két füzet megjelentetése, de nem volt rá pén-

zünk. Az egyikben a Magyarországon tanuló 

csángó diákok által falujukról írt kisebb-

nagyobb, sok fontos néprajzi adatot tartal-

mazó írásai kerültek volna, a másikba pedig 

azok az előadások, amelyeket tagjaink, va-

lamint meghívott előadók tartottak a Laka-

tos Demeter Egyesület rendszeres összejö-

vetelein különböző alkalmakkor és témák-

ban. De talán majd még ezek is napvilágot 

látnak előbb-utóbb. Hiszen minden konkrét 

adatra, helyhez köthető leírásra igen nagy 

szükség van a csángókkal foglalkozó tudo-

mányok kétes és bizonytalan föltevésekkel 

terhelt világában.  

   Mint látható, egyesületünk tudományos 

tevékenységének eredményei elsősorban a 

csángókutatás jeles személyiségeinek évfor-

dulói alkalmából szervezett konferenciákon 

elhangzott előadásokban fogalmazódott 

meg, amiket aztán a csángó füzetekben ad-

tunk közre. Talán folytatható lesz ez a sor a 

mai rangos rendezvény kötetbe szerkesztett 

előadásaival, valamint a fiatalon és tragiku-

san elhunyt Mikecs László 2017-ben esedé-

kes centenáriumának megemlékezése alkal-

mával szervezett – szervezendő – konferen-

cia anyagával. Mert ezek az évfordulók 

nemcsak arra jók, hogy felfrissítsék emlé-

kezetünket és fejet hajtsunk egy-egy jeles 

személyiség emléke előtt, és nem is csak 

arra, hogy a moldvai magyarok kulturális 

értékeit felmutassuk, megismertessük a ma-

gyar társadalom jóra fogékony rétegeivel, 

hanem arra is, hogy lendületet adjon a csán-

gó műveltség tudományos kutatásának.  

  A megjelent és a tervezett Csángó füzetek 

tehát annak a kutató műhelynek a motorját 

Csángó Tükör Jubileum 7 



kívánták és kívánják betölteni, ami a Lakatos 

Demeter Egyesület létezésének egyik fő ér-

telmét adta azáltal, hogy a nyilvánosság le-

hetőségének megteremtésével ösztönözze a 

moldvai csángók iránt érdeklődőket, elsősor-

ban tagjainkat, a minél szakszerűbb néprajzi 

gyűjtő- és kutatómunkára, valamint a gyűjtés 

eredményének közzétételére. Meg kell azon-

ban mondanom, hogy az egyesület nem tud-

ta, vagy mondjuk úgy: én magam nem tud-

tam a kívánt mértékben és eredménnyel mű-

ködtetni ezt a munkaközösségnek csak korlá-

tozott mértékben tekinthető egyesületet. Ta-

lán a kezdeti munkakörülmények, a hazai és 

a romániai rendőrség által veszélyeztetett 

állapotok miatti illegalitásra és fél-

illegalitásra törekvés állapota volt az, ami 

nem kedvezett a közösségi összefogásnak, 

ami sokszor búvópatak-szerű egyéni akciók-

ra tördelte a munkánkat. Talán a civil szerve-

ződés természetéből adódott az együttműkö-

dés, az egymás keze alá dolgozás feltételei-

nek hiánya, de az is lehet, hogy „mi már csak 

ilyen magunknak valók voltunk”. A lényeg 

az, hogy néhány ritka esettől eltekintve nem 

sikerült igazi, tudományos kutatást végző 

munkaközösséggé válnunk. De ha arra gon-

dolok, hogy jó néhány csángó témájú kiad-

vány megjelenéséhez járulhattunk anyagi 

támogatással, és a legtöbbet be is mutattuk 

különböző tudományos fórumokon, akkor 

azt hiszem, felismerhetjük azokat a területe-

ket, ahol egyesületünk komoly tudományse-

gítő munkát végzett.  

  Természetesen ezzel a kívánatosnál – vé-

leményem szerint – csekélyebb mértékű 

összedolgozással is jelentős teljesítmények 

születtek a Lakatos Demeter Egyesület tag-

jainak munkája nyomán, amiket azonban – 

bármennyire is jól esne – nem mernék egy-

értelműen egyesületünk teljesítményei közé 

sorolni. Sem a magamét, sem a többiekét. 

Persze egy szépen virágzó fánál sohasem 

tudhatjuk biztosan, hogy honnan szívja az 

éltető tápanyagokat és a nedvességet.  De 

hát nem is ez a legfontosabb kérdés, hanem 

hogy azok a kezdeményezések, amiket né-

hányan a legsötétebb diktatúrák idején indí-

tottunk a moldvai csángó értékek és érde-

kek számbavétele és felmutatása érdekében, 

az utóbbi két és fél évtizedben számottevő 

eredményeket hoztak. Csak a magam mun-

kájáról szólva, a tilosban kezdve, többé-

kevésbé üldözötten gyűjtött néprajzi anya-

got az elmúlt évtizedekben tudtam kiegészí-

teni, kiteljesíteni, tanulmányokká, könyvek-

ké, tanulmánykötetekké formálni. A sors 

keserves fintora, hogy a legnehezebb körül-

mények között gyűjthettem Moldvában a 

legértékesebb néprajzi anyagot, hiszen ak-

kor még éltek a hagyományos paraszti tu-

dás teljességének birtokában lévő emberek; 

ma pedig, amikor már akár kamerával, ref-

lektorfénynél is dolgozhatunk, lassan telje-

sen elfogynak, de legalábbis megkopott az 

emlékezetük.  
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   Amit azonban az 1960-as, 70-es, 80-as 

években összegyűjtöttem, az ma a tudo-

mányt szolgálja. A moldvai magyarok hely-

névanyagára, hiedelemvilágára, hagyomá-

nyos állattartására, növényismeretére, föld-

művelésére vonatkozó anyagom immár 

könyvekben is hozzáférhető; a hagyomá-

nyos teherhordás, veteményezés, áruterme-

lés, kendermunka, szappanfőzés, a terhesség 

és a tavaszi ünnepkör szokásainak ismeret-

anyaga „Bokrétába kötögetem vala…” cím-

mel kötetbe gyűjtve olvasható; a hagyomá-

nyos moldvai halászatra, aratásra, szőlőmű-

velésre, a kutak készítésére és használatára 

vonatkozó írásaim „Cserefának füstje hozta 

ki könyvemet…” címmel kötetbe rendezve, a 

kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság 

kiadásában hamarosan hozzáférhető lesz.  

   Végezetül engedjék meg, hogy némi lelki-

ismeret furdalással, hiszen akárhogy is néz-

zük, Gyimesbe költözésemkor mégiscsak 

cserbenhagytam az egyesületet -– kifejez-

zem a hálámat és tiszteletemet mindazok-

nak, akik megmentették, hogy úgy mondjam 

visszahozták a sírból a Lakatos Demeter 

Csángómagyar Kulturális Egyesületet. A 

tagság azon részének, akik érdeklődésükkel, 

valamint azoknak a vezetőknek, akik élére 

állva, a munka dandárját vállalva önzetlenül 

és áldozatokat is hozva felvették a lehanyat-

ló zászlót, s forgatják – mikor melyikre van 

szükség – a kardot és a vakolókanalat.  

   Mert ez a legfontosabb, kedves barátaim, a 

vakolókanál, vagyis a munka! Ami nélkül 

nem terem a föld, ami nélkül nem eredmé-

nyes tudományos kutatás, nem szerveződik 

a közösség, s ami nélkül nem szolgálhatjuk 

eredményesen a csángók által mindnyájunk 

számára megőrzött kultúra felmutatását. 

Ami nélkül biztosan veszendőbe megy a 

süllyedő hajó és rakománya is. 

   

1. Elhangzott Budapesten, 2015. szeptember 19-én a 
Lakatos Demeter Egyesület alapításának 25. évfordu-
lója alkalmából rendezett, Csángó sorskérdések című 

konferencián. 

Halász Péter 
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HALLATTAM 
 
                                            Lakatos Demeter 

 
Hallattam, hogy a szent béke 
tiszta gondokbul származik, 
boldogság annak kezibül 
aky csak bátran dolgazik. 

 
Hallattam sokcar vínektül 
a szabadság legdrágább kyncs, 
egísz világat feljárnád, 
ennél drágább ékszer már nincs. 

 
Hallattam hogy béke nélkül 
a világ nem tud fejlűdny, 
atamháborúval máma 
erűsend el fog pusztulny. 

 
Ha okar így áll a dolog, 
háborúra mért készülnek? 
Máii világ vezetűi 
készend már rázbelre ülnek. 

 
Mért nem nyújtja Amerika 
jó gondval kezit orosznak, 
csendesüljön le a világ, 
legyen vége annyi rossznak. 



 
 
 

 
A köszöntő elolvasása előtt tájékoztatásul 
azoknak, akik nem ismerik Bíró László tá-
bori püspök és család-referens csángókhoz 
való szeretetteljes viszonyát röviden ismer-
tetem a közelmúltban történteket. 
   Egy idézettel kezdem: „...aki a csángók-
kal egyszer elkezd foglalkozni, az többé 
nem tudja abbahagyni!” – mondotta sokszor 
a néhai Jáki Sándor Teodóz atya. Lám, nem 
kivétel ez alól még egy püspök sem. A Püs-
pök úr egykor Teodóz atya tanítványa volt. 
Így történhetett, hogy a soproni bencés 
öregdiákok felkérésére elfogadta az idei 
Kacsikai Búcsú főcelebránsi feladatát, de 
nem csak ezt. Vállalta továbbá magyar 
nyelvű szentmise megtartását Pusztinán a 
búcsú előtti napra. 
   Ez a nap éppen péntek volt a pusztinai 
csángómagyar hívők templomi imanapja. 
Számomra és eleinte a Püspök úr számára is 
hihetetlennek látszott, hogy a pusztinai 
szentmise megtartására Petru Gherghel 
jászvásári püspök soron kívüli beleegyezé-
sét, meghatalmazását adja. Ennek szervezé-
se történt az indulás előtti hetekben a pusz-
tinai Nyisztor Tinka közbenjárásával és jó-
magam, a Lakatos Demeter Csángómagyar 
Kulturális Egyesület tagja közreműködésé-
vel. 
Nem hiába imádkoztunk ezért a szentmisé-
ért. A pusztinai Szent István templomban 
2015. augusztus 14.-én du. 3 órakor az ir-
galmasság órájában megkezdhette a magyar 
nyelvű szentmisét Bíró László püspök úr, 
mégpedig egy-egy erdélyi, magyarországi 
és moldvai pap: Berszán Lajos plébános, 
Minyus Ferenc plébános és Benchea Au-
gustin (Benke Ágoston) főesperes plébános 
koncelebrálásával.  
A csángómagyarok magyar nyelvű mise-
énekei, a templom énekkarának és szóló-
énekesének latin nyelvű gregorián énekei 
egy lelkiekben felemelő élményt is adtak a 
jelenlévő hívőknek  
A szentmisére a pusztinaiak mellett több 
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Bíró László püspök úr köszöntötte a Lakatos Demeter Csángómagyar 

Kulturális Egyesület 2015-ös jubileumi konferenciáját 
 

faluból is szép számmal jöttek el a 
csángómagyarok színes népviseletben, ünne-
pi ruhában. 
   Bíró püspök úr a kacsikai szentmise mel-
lett tehát a pusztinait is vállalta – a moldvai 
csángókért. Így lett a pusztinai magyar nyel-
vű szentmise a kacsikai búcsúnap előmiséje.  
   Kacsikán, a Mária Grottában (Barlangban) 
a Berszán Lajos plébános, Minyus Ferenc 
plébános koncelebrálásával tartott reggeli 
magyar nyelvű szentmisén a megjelent 
moldvai csángómagyar és a Kárpátmedence 
több részéből megjelent hívők ismét talál-
koztak a főcelebránssal, Bíró püspök úrral.  
   Köszönet Bíró Püspök úrnak a moldvai 
csángómagyarok nevében is a két moldvai 
magyar szentmise alkalomért és a soproni 
bencés öregdiákoknak és szervezőinek, hogy 
ezt a zarándokutat létrehozták, megtartották. 
   Ezen felemelő események után meghívtam 
Bíró püspök urat a Lakatos Demeter 
Csángómagyar Kulturális Egyesület tagja-
ként az Egyesület 25 éves alapításának 2015. 
szeptember 19.-i jubileumi konferenciájára. 
Sajnos a Püspök úr nem tudott részt venni a 
konferencián, viszont felkért, hogy a konfe-
renciának küldött köszöntő levelét belátásom 
szerint adjam hírül. A kísérő levelében töb-
bek között az alábbiakat írta: 
   „…Sajnos, korábban vállalt kötelességeim 

miatt nem tudok veletek ünnepelni. Teodóz 

atya sokat beszélt az egyesület munkájáról, 

fontos szolgálatáról. Isten éltesse a 25. szüle-

tésnapját ünneplő ünneplőket. Kedves Lajos! 

Szívesen emlékszem vissza a pusztinai szent-

misére… 

Testvéri köszöntéssel: 

Bíró László 

Püspök” 

 
A Püspök úr Egyesületnek írt köszöntő leve-
lét a konferencián a megjelenteknek felol-
vastam: 

 

Gyöngyössy Lajos 
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A moldvai csángók / Kapalo, 
James A.  

(folytatás) 
   

 Az 1992-es romániai népszámláláskor 

2165 ember vallotta magát csángónak.(4) Ez 

semmiképp sem tükrözi azoknak a számát, 

akik ’csángó’- nak vallják magukat, vagy 

akiket ma általában ’csángó’- nak nevez-

hetnek Romániában. Ennek egyik oka töb-

bek között az, hogy a moldvai csángók elő-

nyösebbnek látták román nemzetiségűnek 

vallani magukat a romániai népszámlálás-

kor. 

   A csángó szó történte 250 évre nyúlik 

vissza és több mint valószínű, hogy a XIX. 

század elején került be a közhasználatba. 

Történetileg az akadémikusok között soha 

nem volt vita arról, hogy a csángó kifejezés 

kikre vonatkozik. Az 1955-ben kiadott Ro-

mán irodalmi nyelv szótárában a következő 

definíció található: „a csángó szó a Bákó 

környékén letelepedett, a magyar közös-

séghez tartozó emberre vonatkozik”(5). Alig 

13 évvel később a következő leírás találha-

tó abban a Kis Enciklopédiában, amit szin-

tén a Román Tudományos Akadémia adott 

ki: „ … a csángók két nyelvet beszélő, ro-

mán eredetű nép”(6). 

   Magyar oldalról A magyar nyelv szótárá-

ban, amit 1966-ban adtak ki, a következő-

ket olvashatjuk róluk: „részben elrománo-

sított magyar nép Bukovina és Moldva te-

rületén, akik fő foglalkozása az állatte-
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nyésztés”(7). Általában mégis úgy írnak róluk, 

mint ’ magyarul beszélő bennszülött moldva-

iak’. 

   A magyar etnográfiába a csángó kifejezés 

csak a Moldvában magyarul beszélő közös-

ség egy részére vonatkozik, azokra akik 

Bákó (déli csángók) és Román (északi csán-

gók) város közvetlen szomszédságában él-

nek. Ilyenek falvak többek között Traian 

(Újfalu)(8), Sabaoani (Szabófalva), Pildesti 

(Kelgyest), Iugani (Jugán), Ploscuteni 

(Ploszkucény), Valea Mare (Bogdánfalva), 

Bucila (Bukila), Gioseni (Gyószény), Valea 

Mare (Nagypatak), Galbeni (Trunk), 

Secatura (Szekatura), és Nicolae Balcescu 

(Ferdinánd vagy Újfalu). 

   A magyarul beszélő közösség többi részét 

székelyeknek, vagy székelyes csángóknak(9) 

nevezik. Közülük is a legnevezetesebb szé-

kely-csángó falvak Moldvában etnográfiai és 

nyelvi szempontok alapján egyaránt a követ-

kezők: Cleja (Klézse), Lespezi (Lészped), 

Pustiana (Pusztina), Luizi-Calugara 

(Lujzikalagor), Grozesti (Górzafalva), Fundu

-Racaciuni (Külsőrekecsin), Gaiceana-

Unguri (Gajcsána-Magyarfalu), Vládnic 

(Lyábnik), Coman (Gajdár), Sascut-Sat 

(Szászkut). 

   E moldvai csángó népességen kívül továb-

bi két közösséget is csángónak neveznek a 

magyarországi magyarok: a Gyimesi- és a 

Hétfalusi-csángókat. A Gyimesi-csángók a 

történelmi Moldva és Erdély határán élnek a 



Tatros völgyében és kultúrájukban a moldvai 

csángókéhoz hasonló jellemvonásokat hor-

doznak. A Hétfalusi csángók Erdélyben él-

nek, a székelyek szomszédságában Brassó 

mellett. Ez a két csoport nem tévesztendő 

össze a moldvai csángókkal és kívül esnek e 

tanulmány hatáskörén. 

   Magyar történészek és etnográfusok a 

csángó fogalom magyarázatakor nyelvi és 

nyelvjárási szempontok alapján három cso-

portra osztják a moldvai csángókat: az egyik 

csoportot az északi csángók alkotják (akik 

az északi nyelvjárást beszélik), a másik cso-

port a déli csángók (ők értelemszerűen a déli 

nyelvjárást beszélik) és végül a székely 

csángók (akik a székely nyelvjárás különféle 

változatait beszélik). 

   A csángó kifejezés, ahogy azt Moldvában 

használják, ugyanakkor egy szélesebb népré-

tegre is vonatkozik, általában a Római Kato-

likus Egyház tagjait értve alatta, nagyjából a 

Bákó, Karácsonykő, Vászló és Jászvásár me-

gyéket magába foglalva, tekintet nélkül arra, 

hogy a csángó-magyar-, a román-, vagy két 

nyelv keverékét beszélik. 

   Csak a magyar nyelvhasználat szempontja 

alapján körvonalazni, vagy megnevezni a 

csángókat ma már nem lehet, mivel elsősor-

ban a magyarul beszélő vagy csángó dialek-

tust használó közösségek nyelvileg igen 

gyors ütemben asszimilálódtak. Egy Román 

melletti északi csángó falu esete jól mutatja, 

hogy ha a nyelvhasználat alapján körvona-
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lazzuk a csángókat, akkor az hogyan befo-

lyásolja a népességi térképet. 1994-ben 

Iugani (Jugán) faluban már csak egyetlen 

asszony beszélt magyarul, Mária Gerka 

(néhány másik idős embert lehetett még 

találni a faluban, akik néhány magyar kife-

jezést tudtak). A szomszédos Gheraesti 

(Bírófalva) és Tetcani (Kiczkófalva) közsé-

gekben a magyar nyelvet már nem beszé-

lik. Annak ellenére, hogy mindhárom falu 

katolikus, ugyanazok a szokások, népha-

gyományok, családi nevek (stb.) található-

ak meg, egyedül Iugani-t nem tartják csán-

gó falunak a magyar etnográfusok.  A falu 

lakossága etnikailag mégsem különíti el 

magát a másik két faluétól. 

   E nyelvi veszteség folyamata miatt 

(mármint a csángó-magyar dialektus eltű-

nése miatt) és a népességen belül létező, 

különféle, eltérő nyelvi közösség miatt a 

moldvaiak csángóknak nevezik magukat, 

ezért fontos egy olyan szempontot is keres-

nünk, amely ha kielégítően definiálva van 

mintegy kárpótolja a moldvai csángók kör-

vonalazásának hiányait, nehézségeit – tu-

lajdonképpen ez lenne a célja ennek a ta-

nulmánynak. 

   Hogy ha a vallási szemponthoz térünk 

vissza, megértjük, miért sokkal érthetőbb 

definiálni az Ortodox Egyház és a Római 

Katolikus Egyház tagjain keresztül ezt a 

kérdést. Amíg teljesen világos, hogy az 

Ortodox Egyház tagjai románul beszélnek 



és általában elfogadott tény, hogy etnikailag 

román eredetűek, addig nem olyan egyszerű 

lerajzolni és levonni a következtetést a Ró-

mai Katolikus Egyház tagjainál. 

   A moldvai Római Katolikus közösség 

mindkét szempontból, nyelvileg és etnikai-

lag is szétválasztható. Vannak lengyelek és 

ukrajnaiak észak Moldvában, akik megőriz-

ték nyelvi és etnikai identitásukat, és akik 

nem esnek a csángók kategorizálási határai 

közé. A többi katolikus közösségbeliek 

vagy csángó-magyarul beszélnek, vagy ro-

mánul (mint elsődleges nyelv). Minden 

csángó-magyarul beszélő ugyan akkor be-

széli a román nyelvet is egyre nagyobb 

számban és azt tartják, hogy a román az el-

sődleges nyelvük, vagy a kommunikáció 

szempontjából fontosabbnak tartják azt. A 

katolikus közösség magyarul és románul 

beszélő része főleg Bákó, Karácsonykő, 

Vászló és Jászvásár megyében él és ez 

nagyjából megegyezik a moldvai népesség 

ama részével, melyet a többségben lévő ro-

mánok „ceangau”(10)-nak vagy „ungur”(11)-

nak (mint a magyar hasonmása) neveznek. 

Ezért, amikor a moldvai csángók szakkife-

jezést használom, az erre a magyar csoport-

ra értendő. Ezzel remélem, hogy kikerülhe-

tem mindazokat a vitákat, melyek a mold-

vai katolikusok eredete körül merültek fel. 

Tehát a moldvai csángó kifejezés itt három 

kritériumnak felel meg:  

  1. római katolikus vallású 

Ezeket a szempontokat mind figyelembe vé-

ve, a csángó népesség egy sokkal pontosabb 

számát kaphatjuk meg, főleg ha a Római Ka-

tolikus Egyház feljegyzéseit is megnézzük. 

A Bákó, Karácsonykő, Vászló és Jászvásár 

megyék plébániáinak a feljegyzései összesen 

250.000 (12) római katolikust tartalmaz.                      

                                                         (folytatjuk) 

     

(4) A Romániai Nemzeti Kisebbségek Törvényhozási 
és Intézményi Szervezete, A Nemzeti Kisebbségek 
Tanácsa, Bukarest, 1994, p. 9. 
(5) Dr. P. Kovács: Magyar-csángó jelenet Moldvá-
ban,in: Moldvai Magyarság 1992, III.éf. 31 szám, p.9. 
(6) Uo. 
(7) A Magyar Nyelv Értelmező Szótára, Budapest, 
1966. 
(8) Habár a helységek román neve jelenik meg elő-
ször, zárójelbe a magyar változatot is leírjuk. 
(9) Székelyek Románia erdélyi részében, Hargita, 
Kovászna és Maros megyékben élnek. Őket egy török 
eredetű törzs leszármazottainak tartanak, akik a ma-
gyarokkal érkeztek a Kárpát-medencébe. Nyelvük 
azonos a magyarokéval, miközben igen erős székely-
magyar öntudat jellemzi őket. 
(10) Ez a csángó szó román formája. Én mégis a ma-
gyar formáját használom, mivel a legtöbb angol nyel-
vű publikációban ezt a változatot használják a csángó 
kisebbségre. 
(11) Ezt a történelmi kifejezést használták mindazok-
ra, akik a magyar  királyságból  jöttek – beleértve 
Erdélyt is. Ma is használják Moldvában a magyarok-
ra, vagy azokra, akiknek magyar  leszármazottaik 
vannak.  Az „ungurii nostri” – „a mi magyarjaink” 
kifejezést használják a moldvai  románok a moldvai  
katolikusokra,  mintegy ellentéteként a magyar kifeje-
zésnek,  ami sajátosan a magyarokra vonatkozik. 
(12) Egy vázlatos elemzés  a romániai  katolikusokról 
lásd: The Hungarian Minorities Situation in 
Ceausescu’s Romania, ed. J. Ludanyi, New York, 
1994, pp. 82-86. 

 

Eredeti cím: The Moldavian Csangós / Kapalo, 

James A.:,1996 (ford.: Tampu Ferenc) 
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2. a csángó magyar nyelvet vagy a románt, 

mint elsődleges nyelvet beszélő 

3. a lakók földrajzi elhelyezkedése Moldva 

központjában 



 
Iancu Laura 
 

 

 
Dolgaink 
 Prágai Tamás emlékére 

 

 

 
Én úgy tudtam, a temetőben 
csak éjjel laknak halottak. 
Nappal aranyat mosnak az angyalok, 
aranyba öltöztetik a mennyországot. 
 
 
 
A temetőben nincs vasárnap. 
A kövek nem járnak misére. 
Ősszel a lombkorona aláhull 
pokolra, tisztítótűzbe. 
Ünneplőbe jár ide az ember, 
vágott virággal a kezébe, mintha 
májust akarna festeni 
a dermedt decemberre, 
a színtelen, szagtalan, lakatlan temetőbe. 
 
* 
 
Elszenderedni, Istenem, 
mit jelent manapság? 
És miért hallgatják el a harangok 
a törvénytelen halált? 
 
* 
 
Én úgy tudtam, nincs nappal 
s nincsen éjszaka. 
Születésünk másnak öröm 
s elmúlni is csak másban tud 
létezésünk fájdalma. 
 
 

 

Szenteltessék meg a te neved, 

jöjjön el a te országod! 

Levegőt venni… 
Ennyi. Ennyi dolgunk maradt. 

 

Hallgatásaim 
  
 
Hamarosan a reggel is 
elfér egy üres mondatban 
a hétköznapok hallgatásai között. 
  
 
 
Hamarosan a reggel is 
kapunyitásnak tetsző látomás lesz. 
Az utcán kutyák, emberek, 
nyüszítenek, mesélnek, 
és gyalog jár erre egy kápolna. 
Benne egyetlen szék, rajta  
halni készülő anya. Ostyát eszik. 
Messze földre gondol;  
kisöpört házban lakott és 
ünnepnapon hazavárt. 
Kialvatlan özvegy arca, 
csupa fény és szülőföld. 
Hasztalan faggatom, csendre int, 
a hallgatásra nincsen szava. 
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szatérően. Az egészségügyi szűrések kap-

csán talált betegeket sok esetben saját, erdé-

lyi és anyaországi csatornákon át juttatják 

el, a magasabb szintű ellátást biztosító köz-

pontokba. Szakorvosaik, asszisztenseik sza-

badságuk terhére, önkéntesként gyógyíta-

nak. E programok során, a személyes talál-

kozások alkalmával vált jól érzékelhetővé az 

a drámai helyzet, amiben a csángó gyerekek 

élnek. A sok félárva, vagy a szülők évekig 

(akár évtizedekig) tartó külföldi munkavál-

lalása miatt nagyszülőkkel növekedő, nehéz 

sorsú gyermek, gyakran kenyérkeresővé is 

válik a csonka családokban. 

A több éves munka gyümölcseként született 

meg a mesetábor gondolata, s vált valóra a 
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A Máltaiak önkéntes orvosai (Nemzetközi 

Missziós Orvos Csoport) a „Vedd fel és 

láss!”látásprogram keretében, 2009. óta vé-

geznek egészségügyi  szűréseket olyan 

moldvai csángó magyar közösségekben, 

ahol soha nem volt és jelenleg sincs orvosi 

ellátás.  A programjaikat tavasztól-őszig, 

külterületeken, pneumatikus sátorkórházak-

ban végzik, általában öt-hat specialista rész-

vételével. Az egy hetes kitelepüléseik egyik 

vezető eleme, az a szemészeti ellátás, mely 

során a szemészeti, látás vizsgálatokon túl, 

szükség esetén optikai szemüvegeket is kap-

nak, a szeretetszolgálat ajándékaként. Az 

elmúlt tíz alkalommal mintegy harminc fa-

luban, közösségben jártak, többekhez visz-

Második Derék Jankó Tábor 2015.  Muhospataka 



Szerencsejáték Zrt., a Magyar Máltai Szere-

tetszolgálat, és a Mizoés a Farkaskő Nosz-

vaji Barlang Művésztelep Egyesület Meseút 

programjának támogatásával,  együttműkö-

désével. 

 

A komplex program alapgondolata:  

A programban résztvevő gyermekeket meg-

tanítani arra, hogy tudják magukat, a kör-

nyezetükben minőségi változtatásra alkal-

mas lényként megélni.  

Képesek legyenek az őket körülvevő jó/

rossz dolgok szétválasztására, átértelmezé-

sére.  

Felfedezzék a környezetükben rejtőző kin-

cseket, képessé váljanak az értéktelen dol-

gok értékessé változtatására, a rendetlen 

összerendezésére. 

   E gondolatok vezérfonala mentén a Csán-

gó gyerekek speciális problémáira kidolgo-

zott meseterápiás-művészeti-élmény prog-

ram, Dr. Szalai László, a Máltaiak önkéntes 

orvoscsapatának vezetője, Kecskés Karina 

színművésznő, Dr. Balázs Péter szobrász-

művész, egyetemi tanár és Tátrai Vanda 

kézműves oktató együttese munkájának 

gyümölcseként született meg. Ennek kere-

tén belül tematikusan válogatott népmesék 

valamint a hozzájuk kapcsolódó versek, 

mondókák, dalok, táncszók, a művészeti és 

kézműves tevékenységek valamint más tá-

bori élmények egymást erősítő hatásával 

kívántuk erősíteni, a gyerekek identitás tu-

datát, énerejét, önértékelését. Lehetővé tenni 

számukra, hogy szerethetőnek és sikeresnek 

éljék meg magukat, felismerjék erőforrásai-

kat, belső segítőiket, amelyek segítségével 

sikeresen tudnak megküzdeni életük kihívá-

saival. 

   A tábori program tematikája mellett fon-

tosnak tartottunk az árva, félárva, széthullott 

családban élő gyerekeknek, ezen a téren is 

irányt mutatva, teljes, működő családokba 

való bevonását ezért saját gyerekeinkkel 

együtt nagycsaládként szerveztük meg a tá-

bor mindennapjait, ügyes bajos dolgait.  

Fontos rendező elv volt még a játékosság, a 

szeretetteljes légkör, a mindenek feletti elfo-

gadás, a változatos tevékenységek, a négy-

szemközti, kiscsoportos, közösségi foglalko-

zások váltakozása igény szerint és mindezek 

egymásra épülése.  Egy olyan közösségi él-

mény megteremtése, amely meghatározó 

lehet személyiségük fejlődésére.  

Olyan valódi emberi értékeken alapuló min-

tát szeretnénk mutatni, amelyben megta-

pasztalható a családi, a közösségi lét, az 

együtt gondolkodás, s mindemellett az 
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kötődés, ami élethosszig meghatározó, meg-

tartó, tápláló kapocs. Mindez sérült vagy 

hiányzik a felnövekvő csángó-magyar gye-

rekeknél. 

-Az anya-apa többnyire elérhetetlenek, így a 

szülőkkel való kapcsolódásuk nagyon laza 

(gyakran évtizedekig csupán az otthoniak-

nak hazaküldött pénzes utalványként jelenik 

meg a szülő vagy a súlyos alkoholizmus 

szakítja el az apákat gyermekeiktől. A korai 

halálesetek is gyakoriak, de a mélyszegény-

ségben élő szülőknek a napi robot után nem 

a közös játék és meghitt együttlét a legfőbb 

időtöltésük.  A velünk táborozott gyerme-

keknél az első napokban rémületet és ria-

dalmat keltett a felnőttektől feléjük irányuló 

közeledés, még a megszólítás is. Pár nap 

elteltével pedig érezhető volt a változás, 

amit a felnőtt-gyermek közös időtöltés idé-

zett elő. Már Ők kezdeményezték a testi 

érintkezést, kézfogást, ölelést és ez szá-

munkra soha nem érzékelt örömmel és hálá-

val töltötte el őket.  

-Anyaföldhöz való kapcsolódásuk is sérült, 

sem Romániához, sem Magyarországhoz 

nem kapcsolódnak. (Sem Románnak, sem 
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egyén szabadsága teljes értékű. 

   A napközbeni foglalkozások között legna-

gyobb hangsúlyt a Természetművészeti te-

vékenység kapta, hiszen ez a művészeti ág 

nagyon alkalmas a tábor fő mondanivalóját 

alátámasztani saját élményen keresztül. Az 

alkotó folyamat során az értéktelen dolgok 

(kövek, uszadékfák, ágak, bogak, füvek…) 

kiválogatása, átrendezése által valami új, 

értékes, szép dolog jön létre, a rendetlenből 

rend lesz.  Nagy kíváncsisággal vártuk, hogy 

ez a nagyon közvetlen a gyermeki játéktól 

(homokozás) alig különböző művészeti for-

ma megfogja-e a gyerekeket. A megértést itt 

is vetítéssel támogattuk meg, ami meghozta 

a remélt sikert, s beindította az alkotó folya-

matokat. A tábor során belülről haladunk 

kifelé az Én-től a MI-ig,  azITT-től az OTT-

ig, így kapcsolva hozzá a gyerekeket a kör-

nyezetükhöz. Több speciális problémát is 

figyelembe kellett vennünk, ami sok tanul-

ságot is hozott a tábor végére: 

A hozzánk érkező gyerekek a világhoz való 

kapcsolódását súlyosan sérültnek érezzük. 

Anya-Anyaföld, Anyanyelv három olyan 



Magyarnak, hanem Csángónak vallják ma-

gukat, ami viszont nem elfogadott identitás 

hazájukban.) Európában a legveszélyezte-

tettebb etnikumnak nyilvánították a Mold-

vai Csángókat. 

A gyerekek nehezen vagy alig beszéltek 

magyarul ezért egyszerű képekkel, mozgás-

sal is megtámogatott, szövegeket, nagyon 

rövid meséket, egyszerű mondókákat alkal-

maztunk és tanítottunk. Itt sok bábot, figu-

rát szemléltető eszközt használtunk a meg-

értés segítésére. Sokat énekeltünk együtt, 

ami legközelebb ált a szívükhöz. 

Fontosnak tartottuk a beszűkült élettér-

ben élő gyerekek, érzékszervi érzékelésének 

fejlesztését, ez által segítve a világhoz és 

annak dolgaihoz való sikeres kapcsolódását. 

Kapcsolatkeresést mindennel, ami él, hiszen 

minden segítségünkre lehet, segít belső erő-

forrásainkkal kapcsolatot teremteni. Segít-

ségül hívtuk- bábok és fejmaszkok bevoná-

sával- a szűk és tág környezetben élő állatfi-

gurákat, hogy erősítse a természethez való 

tartozás érzését és a játékosságot, humort, 

amit az állatoknál megfigyelhetünk és elta-

nulhatunk tőlük. Ez rendkívül nagy boldog-

ságot és vidámságot okozott a gyerekeknek, 

az állatokban rejlő tulajdonságok a kézen és 

fejen viselt állat bábok és maszkok által 

egyszer csak beköltöztek a gyerekek szemé-

lyiségébe és a tábor egész napos életébe. 

Nagyon nehezen mentek az érzékelés és 

elmélyült koncentrációt igénylő játékok, és 

a képzelet működése is, a tábor utolsó nap-

jaiban indult be valamelyest a képlátás. 

A gyerekek nagy része mélyszegénységben 

él ezért a kézműves foglalkozásokon kevés 

és egyszerű eszközt és alapanyagot alkal-

maztunk, hogy hiábavaló vágyakat ne éb-

resszünk. A festék, a filctollak korlátlan 

használata is hatalmas élményt jelentett. 

Mégis a legnagyobb sikert a haza vihető, 

használati tárgyak létrehozása, díszítése je-

lentette. 

Reméltük, hogy a játék híján növekvő gye-

rekek a tábor végére megtanulják környeze-

tük minden alkotóját, mint lehetséges önki-

fejezési eszközt, játékot használni. A termé-

szetben való játék művészet terapikus te-

remtő lehetősége adott bárkinek bármikor, 

sem eszköz sem különleges anyagok nem 
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szükségesek hozzá. Úgy látjuk ez többeknél 

megvalósult, hiszen a tábor végére már önál-

lóan is nekikezdtek kavicsból, virágból al-

kotni szabadidejükben. 

A közös kalandokban, játékban és alkotó fo-

lyamatokban a nyelvi kifejezőkészség fejlő-

dése élményszinten kapcsolódik össze a 

nemzeti identitás megélésével.  Ezt az egész 

nap felcsendülő magyar dalok szívmelenge-

tően teljesítették ki. 

A passzív nyelvtudás kibontását nagyban 

segítette a csángó és magyar gyerekek ve-

gyes, folyton változó összetételű kis és nagy 

csoportos közössége ahol egymás szavát ke-

resve, tanulva játszott együtt, segítettek egy-

másnak a gyerekek.  A fejlődés jól lemérhető 

volt az első és utolsó napon közösen készített 

patakgát milyenségén. 

Az általunk kínált programok mellett ki kell 

emelni, hogy e nehéz sorsú gyerekeknek a 

napi háromszori kiadós étkezések is hatal-

mas élményt jelentettek és úgy találjuk, hogy 

számukra a program egyik legmeghatáro-

zóbb és legfontosabb eleme volt a rendszeres 

közös étkezés. 

A komplex program során alkalmazott 

módszerekről 

A tábor során belülről haladunk kifelé az 

Én-től a MI-ig,  azITT-től az OTT-ig, így 

kapcsolva hozzá a gyerekeket a bennük rej-

tőző mesehőshöz.   

Mit lehet tanulni a mese hőseitől? 

„Boldizsár Ildikó szavait idézve: A mesehő-

söknek nincs múltjuk, az állandó jelenben 

élnek. Nem tervezgetnek, hanem cseleksze-

nek. Nem elképzelik, hogy miként szeretné-

nek élni, hanem konkrét lépéseket tesznek 

ennek érdekében. Teszik a dolgukat, és ez 

bennünket is elmozdulásra késztethet. A 

hősök nem hagyják, hogy a dolgok maguk-

tól elrendeződjenek. Ez azt is jelenti, hogy a 

mesék felelősségre szólítanak fel saját ma-

gunkért és a körülöttünk élőkért egyaránt. A 

mese hősei folyton mozgásban, „úton” van-

nak, mert tudják, hogy nem lehet mindent 

egy helyen megtalálni. Nem is ott keresik. 

Mennek, mendegélnek, és bárhol járnak, 

tapasztalatokat szereznek, hogy azokat ön-

maguk jobbítására fordítsák. 

A mese képes megszüntetni a problémákból 
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keletkező káoszt, és a helyére állítani egy-

fajta teljességet… A mesék óriási összeren-

dező, egyensúlyteremtő, vagyis gyógyító 

hatással vannak azokra a gyermekekre és 

felnőttekre, akik életében valamiféle törés 

következik be…” Ezért hívtuk segítségül a 

mesehősöket, hogy kézen fogva vezessék a 

„boldogan éltek…” felé a gyerekeket, hiszen 

mindenkinek ez a célja, de a mesehősök azt 

is tudják hogyan lehet ezt elérni!” 

Meseterápiás foglalkozáson résztvevő sze-

mély a meséken, mesélésen keresztül kap-

csolódni tud a mese által közvetített ősi 

rendhez, a szöveg nyilvánvaló és rejtett je-

lentésrétegeihez. A mesékhez kapcsolódó 

tevékenységek révén pedig elmélyül ez a 

tapasztalás és teremtő, a környezetét s ezál-

tal életminőségét változtatni képes emberré 

alakul.  Nézzük mik is ezek a tevékenysé-

gek? 

A tábor során feldolgozott mesék, dalok, 

mondókák üzenetét, azokat támogató kéz-

műves tevékenységgel egészítettük ki mely-

nek célja, hogy megadja az önálló alkotás 

lehetőségét a sikerélményt a résztvevőknek. 

Ennek során a gyermekek megismerkednek 

a különböző technikák adta önkifejezési le-

hetőségekkel, a természetes anyagokkal való 

munkálkodás örömével s ez lehetőséget te-

remt az igény szerinti négyszemközti 

együttlétre, verbális feldolgozásra is. A kü-

lönböző technikák segítségével megvalósí-

tott tárgyak létrehozása segíti a regeneráló-

dást, sikerélményt, örömet, további pozitív 

támogatást nyújt a személyiségfejlődéshez. 

A napi 1-2 szeri kis vagy nagycsoportos 

kézműves tevékenységen túl a meseterápiás 

programhoz illeszkedő természetművészeti 

oktatást kapcsoltunk egy új lehetőségként a 

nehéz helyzetben nevelkedő gyermekek ne-

velésében, oktatásában.  A vizuális nevelés 

célja, hogy gazdagítsa az életet, megvalósít-

sa a fizikai és a szellemi tevékenység össz-

hangját, fejlessze az önálló gondolkodást, 

felkeltse az alkotó alakítás igényét. A látás – 

tapintás - cselekvés egységében, elősegíti a 

témában való elmélyülést és a saját élményű 

megismerést. Fejleszti a fantáziát, a képze-
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Padlazsikatokán sült csiperusval 

 

Hozzávalók a padlazsikatokánhoz*: 

1 hagyma, 2-3 evőkanál olaj, 50 dkg 

padlazsika*, só, ételízesítő por, 3 zellerlevél 

vagy babérlevél  

az eresztékhez*: 2 evőkanál liszt 

a sült csiperushoz*:8 szép, egészséges 

csiperus 

az öntethez: 

2-3 evőkanál ecet, 2-3 evőkanál víz, só 

   Ehhez a tokánhoz a hagymát meghántják, 

felaprítják, és az olajon megpergelik. Köz-

ben jó fél kiló padlazsikát megmosnak, és 

kockákra vágják. A hagymához adják, meg-

sózzák, ha van, ételízesítő port is szórnak 

bele. Zellerlevéllel vagy babérlevéllel fű-

szerezik, és saját levében puhára főzik. 

Nem kell alá vizet önteni. Végül eresztéket 

készítenek: fél deci vízben 2 evőkanál lisz-

tet simára kevernek, és a paradicsomot ez-

zel behabarják. 6-8 friss édes, húsos 

csiperust megsütnek parázson vagy forró 

platnin, meghántják, majd a száránál fogva 

a kész padlazsikatokánba rakják. Összefő-

zik, párolják, puliszkával és ecetes lével 

fogyasztják. 

Szokás 

-Ezt a padlazsikatokánt szokták rizskörettel 

is kínálni. 
 

padlazsikatokán- paradicsomból készült étel 

padlazsika- paradicsom 

ereszték- lisztes, alkalmanként tojásos ha-

barás 

csiperus- zöldpaprika. Pusztinában, 

Külsőrekecsinben a friss paprika neve zöld 

bors, Klézsén borsnak mondják 

 

Nyisztor Tinka – Pákozdi Judit  

Csángó galuska 
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lőerőt, a belső képlátást, hogy ne KÉP-

telenek hanem KÉP-esek legyenek a változ-

tatásra, ezáltal segíti a támogató családi hát-

tér nélkül nevelkedő gyerekeket a kibonta-

kozásban, az önmegvalósításban.  

„A maga komplex és érzéki mivoltában a 

természet felfedezésre, közvetlen érintésre és 

tapasztalásra ösztönöz.  Csodálatra indít és 

bepillantást enged abba, ami ma sem 

guglizható": az élet rejtélyébe és fenségé-

be.” (Kim John Payne) 

A természetművészek igyekeznek valami-

lyen módon harmóniát teremteni alkotás és 

természet között. A Természetművészet 

meghatározás alatt olyan alkotásokról be-

szélhetünk, amelyek természeti környezet-

ben természetes anyagok, energiák felhasz-

nálásával, a hely sajátos adottságait felhasz-

nálva készülnek, a környezettel való közvet-

len kapcsolatteremtésen keresztül valósul-

nak meg, műfaji korlátozások nélkül.   

   Gyermekeink a foglalkozásokon másként 

élhetik meg a természet közeliség érzését és 

az alkotó munka élményével kreatív energi-

ák felhasználásával segítik személyiségük 

fejlődését. Felfedezni a környezetünk rejtett 

potenciáit, felismerni, rendbe tenni, átértel-

mezni és egy szebb, jobban működő egység-

be foglalni a minket körülvevő dolgokat 

nem csak fizikai, de lelki szinten is az 

előbbre jutás, a fejlődés egyik fontos záloga 

lehet.       

Írta: Tátrai Vanda 

Fotó: dr. Balázs Péter                           



 

 

XV. Gergely pápa 1622. január 6-án alapítot-

ta meg a katolikus missziókat világszerte 

összefogó szentszéki hivatalt, a Sacra 

Congregatio de Propaganda Fide nevű bíbo-

rosi testületet. Ez a bíborosokból álló tanács 

hosszas előzmények után alakult meg és az 

elődintézmények örökségét is felkutatta. Fe-

rences és domonkos missziók működtek már 

a 13. században is a Mongol Birodalom terü-

letén és Kínában egyaránt. A 16. században 

új kihívásoknak nézett elébe a katolikus vi-

lág: a reformáció terjedésével egyre aktuáli-

sabbá váltak a missziós tevékenységek, 

ugyanis a reformáció európai terjedése meg-

rendítette a katolikus egyház pozícióit. A 

nagy földrajzi felfedezések új perspektívát 

adtak a hittérítésnek, az új világgal egy idő-

ben a pogányság millióival találkozott a ka-

tolikus egyház, ugyanakkor nem mondott le 

arról sem, hogy az előző századok sikertelen 

kísérletei után az ortodoxokat visszatérítse 

Róma hűségére. 

   Egy, a Rómából irányított missziós köz-

pont létrehozása már a trentói zsinat idején 

aktuális lett volna, de a pápák érdektelensége 

és a spanyol II. Fülöp király ellenállása ezt 

megakadályozta. V. Piusz pápa (1566 – 

1572) volt az első reformpápa, aki életre hí-

vott két kardinálisokból álló bizottságot, akik 

a hittérítéssel foglalkoztak, de korlátozott 

területi illetékességgel rendelkeztek. Az 

1568-ban alapított Congregatio Germanica 

Otto Truchsess von Waldburg vezetésével a 

Német-római Birodalom területén foglako-

zott a katolikus hit terjesztésével, amit a 

terjedő lutheri reformáció indokolt. A testü-

let pár hónapos tevékenység után megbu-

kott, mert II. Rudolf császár féltékenyen 

tekintett a birodalom ügyeibe való beavat-

kozásra. A másik kongregáció az Indiákon, 

a spanyol gyarmatokon folytatott térítő-

munkát, de itt II. Fülöp ellenállása miatt 

enyészett el szintén rövid idő alatt.  

   XIII. Gergely pápa (1572 – 1585) újjáé-

lesztette a Congregatio Germanica nevű 

testületet, amelynek tagja volt a lengyel 

megújulás kiemelkedő alakja is, Stanislaw 

Hosius, ermlandi püspök is. Nevéhez fűző-

dik a Magyarország szempontjából igen 

fontos Collegium Germanicum Hungaricum 

létrehozása is, amely egy sor magyar hitté-

rítőt bocsátott ki a későbbiekben.  XIII. 

Gergely pápa létrehozta az Italo-Greci 

kongregációt is, amely az itáliai görög rítu-

súak testülete volt és szintén hittérítéssel 

foglalkozott. E kongregáció kezdeményezte 

a Collegio Greco és Collegio Illirico mag-

alapítását is, amely a későbbiekben világi 

papokat képzett a magyarországi unitusok 

és a török hódoltságban működő missziók 

számára. Végeredményben XIII. Gergely-

nek II. Fülöp makacs ellenállása miatt nem 
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sikerült egy, az egész világot átfogó missziós 

főhatóságot létrehoznia, viszont nagy érdeme 

volt, hogy apostoli vizitátorok útján mérte fel 

az egyes országokban a katolicizmus helyze-

tét.  

   XIII. Gergely halála után V. Sixtus pápa 

(1585 – 1590) nem foglalkozott a missziók-

kal, helyette a római kúriát szervezte újjá. 

VIII. Kelemen pápa élesztette újjá az Italo-

Greci bizottságot, annak egykori vezetőjével, 

Santori bíborossal az élen. A bizottság az 

itáliai bizánci rítusúak mellett a balkáni kato-

likusokkal is foglakozott. A pápa a hittérítést 

is fontosnak tartotta és az ő ideje alatt, 

Santori bíboros ösztönzésére 1599-ben meg-

alapították a világ minden misszióját átfogó 

bíboros-kollégiumot, amelyet ugyancsak a 

Hitterjesztés Szent Kongregációjának nevez-

tek, mint utódját, amelyet bő két évtizeddel 

később hoztak létre. Rövidebb nevén egysze-

rűen Propagandának nevezték. A kongregá-

ció fontosságát mutatta, hogy tagjai között 

voltak a kor legbefolyásosabb bíborosai (pl. 

Alessandro Medici, a következő pápa). Ez a 

testület már nem korlátozott területű illeté-

kességű volt, mint korábbi elődjei, hanem 

munkája az egész világra kiterjedt, amit 

1600 augusztusáig végig is lehet követni. A 

kongregáció foglalkozott a magyar ügyek 

szempontjából fontos Illír Kollégiummal, 

illetve az ülések végén Erdélyt is megemlí-

tették Havasalfölddel együtt. 1600 után már 

nem találunk adatokat a testület tevékenysé-

gével kapcsolatban, de feltételezhető, hogy 

Santori halála után, 1602. június 7-én szűnt 

meg. Ez és az előző kongregációk annak 

köszönhették rövid életüket, hogy nem ren-

delkeztek megfelelő anyagi és hatalmi esz-

közökkel a hittérítés megszervezésére, illet-

ve túlságosan egy-egy alapító személyhez 

kötődtek, akiknek halálával a testület mun-

kája is megbénult.  

   Új lendületet V. Pál pápával (1605 – 

1621) vett a misszió, akinek  munkáját az 

inkvizíciót is felügyelő Szent Hivatal irá-

nyította. A missziós munkákba a 16. száza-

di katolikus megújulás során alapított szer-

zetesrendek is bekapcsolódtak: a jezsuiták, 

a kapucinusok és a karmeliták. Magyaror-

szágon csak a 17. század végén jelentek 

meg, de lengyel kapucinusok Felvidéken 

már korábban is térítettek. Bár V. Pál pápa 

nem hívta ismét életre a Propagandát, a 

missziós tevékenység világszerte folytató-

dott. Magyarországon a tizenöt éves háború 

utáni békésebb korszak tette lehetővé a kü-

lönböző apostoli vizitátorok (főleg raguzai 

szerzetesek) munkáját, akiknek a későbbi-

ekben buzgón megszerkesztett jelentéseiből 

az a szándék domborodott ki, hogy mind-

egyikük missziós püspök szeretett volna 

lenni. A pápa az európai diplomácia ügyei-

vel volt elfoglalva, és a közelgő európai 

vallásháború eseményei, illetve a spanyol 

ellenkezés miatt nem gondolt missziósköz-

pont alapítására.  



Ez a feladat XV. Gergely pápára maradt, aki-

nek kétéves uralkodása jelentős változásokat 

hozott ezen a téren. Ebben szerepe volt an-

nak is, hogy a 17. század első felében a pápai 

hatalom pénzügyileg és politikailag nagyon 

szilárd volt, Spanyolország és a vele egyesült 

Portugália viszont már túljutott hatalmának 

csúcspontján. A 30 éves háborút lezáró béké-

ig tartott a missziók szervezésének fénykora, 

amely egybeesett Francesco Ingoli 1649-ig 

tartó titkársági idejével. A pápa már megko-

ronázása után hozzá is fogott az új hivatal 

megszervezésének, és ezzel kapcsolatban írt 

a pápai nunciusoknak, köztük Carlo Caraffa 

bécsi nunciusnak is.  

   Ilyen előzmények után 1622. január 6-án 

alapította meg a pápa a Hitterjesztés Szent 

Kongregációját azon a napon, amikor az 

egyház a „három királyokról” emlékezett 

meg. A Háromkiráyok lett a Propaganda ká-

polnájának titulusa is. Az új Kongregáció 

már január 14-én össze is ült és megvitatták 

az alapító bullát, amelyet csak októberben 

nyomtattak ki Inscrutabili divinae 

providentiae címmel. A bulla a Kongregáció 

céljait foglalta össze: a Propaganda hatóköre 

az egész világra kiterjedt, a politikai harcok-

tól távolt maradt és a kongregációnak rendel-

te alá a missziókat úgy a pogányok, protes-

tánsok és az ortodoxok között, mint a katoli-

kus uralkodók államaiban is. Ez elkerülhetet-

len összeütközéshez vezetett a Róma fennha-

tósága alatt működő misszionáriusok és az 

uralkodók, illetve megyéspüspökeik között, 

ami Magyarországon is bekövetkezett.  

   Ezt követően a Szent Hivatal és a Propa-

ganda között szoros együttműködés alakult 

ki, de a munkamegosztás hamar körvonala-

zódott. A missziókban felmerült nehezebb 

ügyek (pl. az erdélyi misszióban a török 

fogságba hurcoltak házastársainak ügye) a 

Szent Hivatal határkörébe tartoztak, továb-

bá a Hivatal hagyta jóvá a Kongregáció ál-

tal kiküldött misszionáriusok számára adott 

működési felhatalmazásokat, amelyek kü-

lönböző kiváltságokat és kivételes engedé-

lyeket tartalmaztak. Francesco Ingoli meg-

próbálta kivonni a Kongregációt a Hivatal 

felügyelete alól, de nem sikerült. Alapítása-

kor 13 bíboros és 2 nem bíboros tagja volt a 

Kongregációnak, egyik tagja, Agucchi pe-

dig a pápa egyik legfontosabb munkatársa 

volt, ami a Propaganda jelentőségét mutat-

ta. A Hitterjesztés Szent Kongregációja ha-

vonta háromszor ülésezett, egyszer a pápa 

jelenlétében, Általában 6-8 kardinális volt 

jelen az üléseken, de a távollétet gondosan 

megindokolták. A Szent Hivatal hetente 

többször is ülésezett.  

   A Kongregáció működése óriási költsége-

ket emésztett fel, mert saját kollégiumában, 

az 1627-ben alapított Collegium 

Urbanumban képezték ki és látták el úti-

költséggel, ellátmánnyal a misszionáriuso-

kat. Az 1626-ban felállított soknyelvű 

nyomda azért került sokba, mert ingyen 
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vagy alacsony áron osztották a megtérítendők 

között a könyveket. A korábbi intézmények 

azért nem működhettek kellőképpen, mert 

nem volt megfelelő pénzügyi hátterük.  A 

Propaganda pénzügyi hátterét a kardinálisok 

által fizetett adó, az annelli cardinalizi képez-

te, ami a kardinálisok gyűrűje után fizetendő 

illeték volt, de a későbbiekben fejedelmi ado-

mányok és átruházott örökségek növelték a 

biztos működés hátterét. A misszionáriusok 

számára az ellátmányt és a költségeket scudo 

di moneta számolási pénzben folyósították, 

ami az aranyscudónál kevesebbet ért. A ki-

utalt pénz mértéke 50-től pár száz scudóig 

terjedt.  

   A kongregáció élén a későbbiekben a bíbo-

ros prefektus állt, csupán az elején vezette a 

korelnök a testületet. Az első prefektusnak 

XV. Gergely pápa Ludovico Ludovisi bíbo-

rost, saját unokaöccsét tette meg, aki egyben 

a pápa legfontosabb támasza is volt.  A kö-

vetkező pápa, VIII. Orbán már előtte is ott ült 

a kínevezett bíborosok között, kinevezésekor 

pedig az egyik legfontosabb gondja a misz-

sziószervezés lett. A Kongregáció életképes-

ségét a sorra következő pápák missziók iránti 

élénk érdeklődése biztosította. Az előzőekben 

volt rá példa, hogy egy-egy pápa által létrehí-

vott intézmény milyen könnyen sorvadt el a 

következő pápa érdektelensége miatt. VIII. 

Orbán pápa megtartotta prefektusi tisztében 

Ludovisi bíborost, de 1632-ben összekülön-

böztek és száműzte Rómából, aki hamarosan 

meghalt. Hogy a pápa számára fontos ügy 

volt a misszió, mutatja az is, hogy családjá-

ból egyszerre három bíboros ült a Kongregá-

cióban, köztük Francesco Barberini, aki a 

szentszéki politika legfőbb támasza volt. X. 

Ince pápa idején a Barberini családnak me-

nekülni kellett Rómából, de később a pápa 

kibékült velük és Antonio Barberinit ismét 

kinevezte a Kongregáció élére.  

   Magyar szempontból Eitel Friedrich von 

Hohenzollern-Sigmaringen gróf volt fontos, 

akit az olaszok Zollerani bíborosként je-

gyeztek. Korábban diplomata volt, majd 

1624-ig Rómában tartózkodott és az ülése-

ken rendszeresen részt vett. Németország 

bíboros-protektoraként ő referált a Habsburg 

Birodalom és Magyarország ügyeiről. A to-

vábbiakban több bíboros is referált a magyar 

ügyekről (Sant’Onofrio bíboros, Caetano 

kardinális, Teodoro Trivultio stb.). A Kong-

regáció igazi motorja Francesco Ingoli titkár 

volt, aki az iratokat tanulmányozta és a dön-

téseket készítette elő. Pozícióját azért tart-

hatta meg 1649-ig, mert a pápákkal jó kap-

csolatot alakított ki már abban az időben, 

amikor még a Kongregáció ülésein bíboros-

ként voltak jelen. Ingoli a magyarországi és 

a moldvai katolikus egyház egyik központi 

alakja is volt, mert feljegyzéseit a kor ma-

gyar területekre vonatkozó missziós iratain 

megtaláljuk. Francesco Ingoli sosem hozott 

döntéseket, csupán közvetítő szerepet ját-

szott a kardinálisok és a kérelmező misszio-
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náriusok között. Ingoli minden egyes iratot 

elolvasott, ezért a missziók terén a világ min-

den sarkában otthonos volt, amiért általában a 

bíborosi tanács véleményét saját véleménye-

ként fogadta el, amit szintén ő fogalmazott 

meg.  

   A Kongregáció megalakulásakor annak 

súlypontja Európában volt, ellentétben a mai 

helyzettel, és főleg a protestánsok között és a 

Török Birodalmon belül térített. 1622. márci-

us 8-án kijelölte a tartományokat, 13-ból 8 

esett Európába. A kezdeti zavaros helyzet 

után kialakult a területek hovatartozása. Ma-

gyarország missziói a bécsi nunciushoz tar-

toztak, míg a velencei nuncius a Magyaror-

szágra érkező misszionáriusok bázisát alkot-

ta, pénzzel, szállással, támogatólevéllel gon-

doskodott a hittérítőkről. A moldvai katoliku-

sok között térítő misszionáriusok a lengyel 

nunciushoz fordultak problémáikkal. A Török 

Birodalom fővárosában, Bulgáriában, Havas-

alföldön és Moldva északi részén tevékeny-

kedő misszionáriusok a konstantinápolyi latin 

pátriárka vikáriusa alá tartoztak. A magyar 

ügy szempontjából nagy jelentősége volt an-

nak, hogy a kezdeti időszakban Maffei 

Barberini kardinális, a későbbi VIII. Orbán 

pápa hatásköre volt a konstantinápolyi latin 

pátriárka vikáriusának régiója, mert így bete-

kintést nyerhetett a Török Birodalomban élő 

keresztények ügyeibe, amelyek legtöbbször 

különböztek a keresztény világéitól.  

 

Tampu Krisztián 
 

Miért nincs farka a medvének? 

 
Egyszer, régen, egy halasszekér menegetett 
az úton. A róka eléje futott, s kifeküdt az út 
közepére. Tette, hogy meg van dögölve. A 
szekeres meglátta, megállította az ökreit. 
Azt gondolta magában: 
- Ej, micsoda szép bundája van ennek a ró-
kának, jó lesz a feleségemnek! 
A rókát felvetette a szekerére, a halak tetejé-
re, s az ökreit hajtogatta tovább. 
A róka hátul jól belakott a halból, még a far-
kát is megrakta, jó nagy halakkal, s leszö-
kött a szekér hátuljából. Megtalálkozott a 
medvével. 
- Honnan hozza kend ezt a sok halat, koma? 
- Honnan hozom? Honnan hozom? Hát, 
most fogtam a tóban! 
- Ó, be jó volna nekem is ebből a halból!- 
mondta a medve. 
- Jöjjön, megmutatom, hogy kell halat fogni! 
Vágjuk be a jeget egy helyen, kenjük meg a 
kend farkát zsírral, s eressze be a vízbe! Ak-
kor kendnek is a farkára gyűlnek a halak, 
mint nekem– mondta a róka. 
A medve úgy is tett. Jól megkente a farkát 
zsírral. Vágtak egy léket a tó közepén, s a 
medve ott beszúrta a jó mély vízbe, s várt 
egy ideig. 
Egyszer hát, fázni kezdett. Mondja a róká-
nak: 
- Jaj, koma, erőst fázom! 
- Tartsa még koma, tartsa!-mondta a róka. 
- Jaj, koma, nem bírom tovább! Leszakad a 
farkam!- biztatta a róka. 
Addig kucorgott a medve a léken, míg a far-
ka beléfagyott a jégbe. Akkor azt mondja 
neki a róka: 
- Na, koma most már húzza ki a farkát! 
- Jaj, nem bírom!- jajgatott a medve. 
- Húzza bátran, koma, húzza! Sok a hal raj-
ta, azért nem bírja. 
Húzta szegény medve, húzta, egyszer csak, 
a farka leszakadt. Azóta nincs farka a med-
vének, de a nagy komaságnak is vége lett, 
abban a helyben. A medve nem állhatja a 
rókát, de a róka is messziről elkerüli a med-
vét, ha teheti. 

Kóka Rozália 
Aranyhajú ikergyermekek 
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A 19. századi moldvai közösségekben a szo-

kás és a korabeli állami és egyházi törvény 

egységes normarendszert alkotott.(2)  A társa-

dalom belső, öntörvényű működése révén 

kialakult „íratlan törvényekhez”, „élő szoká-

sokhoz” való igazodás és toleráns viszonyu-

lás a Moldvában működő idegen misszionári-

usok gyakorlatára ekkor még jellemző volt. A 

népi kultúra „erkölcstelen”, „pogány”, 

„barbár” stb. jellegéről ugyan már a 17. szá-

zadtól ismerünk feljegyzéseket(3), egészen a 

20. század elejéig nincsenek adataink arra 

vonatkozóan, hogy a területen működő misz-

szió megkísérelte volna a helyi szokások fel-

számolását, sőt, még a vallási műveletlenség 

orvoslásán, tehát a hittani ismeretek terjeszté-

sén sem igen fáradozott, fáradozhatott.(4) 

   A moldvai népi kultúra „pogány” jellegé-

nek és a katolikus lakosság vallási művelet-

lenségének okai ugyan szerteágazóak, a kora-

beli források adatai alapján az bizonyosra ve-

hető, hogy a jelenség a misszionáriusoknak a 

műveltségével is összefügg.(5) A jezsuita hit-

térítők tudósításai szerint például „a világi 

papok némelyike oly műveletlen, hogy a mi-

sekönyvet is alig tudja olvasni”.(6) A 19–20. 

századi moldvai ortodox értelmiség a műve-

letlennek tartott katolikus papokat tette fele-

lőssé a katolikus lakosság (ahogy fogalmaz-

tak): „szégyellnivaló” műveletlensége és ba-

bonás életvitele miatt.(7) 

   Az idegen misszionáriusok nem beszélték 

híveik nyelvét, a feljegyzések szerint sem-

miféle „lelki kapcsolatot” nem tudtak kiala-

kítani a néppel, és nem (igazán) ismerték a 

helyi hagyományokat sem.(8) Ismereteink 

szerint az apostoli helynökök nem folytattak 

szakmai ellenőrzést a misszionáriusok köré-

ben, a papok pedig nem álltak kapcsolatban 

egymással . (9)A papok a filiákon 

„helyettesítő” falusi kántorok többsége 

gyakran a legalapvetőbb egyházi szertartá-

sokat, dogmákat ismerte.(10) A missziós te-

repre berendezkedett hittérítők vélhetően 

természetesnek vehették a helyi közösségek 

élő szokásait. A keresztény tanok terjesztése 

során pedig (feltehetően) megelégedtek né-

hány dogma megismertetésével, a liturgikus 

szertartások bemutatásával, üresen hagyva 

így az élet számos területét, ahol a népi hit-

világ élt/élhetett tovább(11) mindaddig, amíg 

a 20. századi egyházi beavatkozás ezt az 

egységet meg nem törte. 

   A papság állandó jelenlétét nélkülözni 

kényszerülő katolikus közösségek „önálló 

vallásos életre rendezkedtek be, a vallásgya-

korlat sajátos formáit alakították ki”, ahol 

tehát a helyi kultúra, a folklór meghatározó 

szerepet töltött be.(12) A korabeli sajtóközlé-

sekből, úti beszámolókból az derül ki, hogy 

a falvak népi kultúrája koherens világképet 

biztosított az egyén és a közösségek számá-
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ra, és ez a világkép vallásos jellegű/tartalmú 

volt.(13) 

   Ennek a népi vallásosságnak a 

„modernizálását” tűzte ki célul az egyház a 

19. század végén. A radikális beavatkozás 

sikeréhez mindenekelőtt a moldvai misszió 

megszüntetésére, a helyi püspökség megala-

kulására valamint a helyi származású, a hely-

ben nevelt papság megjelenésére volt szük-

ség. A román nyelvű egyházi valláskultúra 

kialakítása és terjesztése céljából a misszió, 

majd később a püspökség előbb Szabófalván 

(1832-1838), majd Jászvásáron (1843; 1886), 

végül pedig Halasfalván (1897-1948) és 

Lujzikalagorban (1932) különféle oktatási 

intézményeket (szeminárium, kántorképző, 

gimnázium), szervezeteket, nyomdát stb. ho-

zott létre.(14) 

   A helyi származású papság közelről, belül-

ről ismerte a helyi hagyományokat – ezért is 

tartotta fontosnak Iosif Camilli a papnevelde 

mielőbbi létesítését, ahol a feltörekvő kleriká-

lis értelmiséget az egyházpolitika érdekeit 

szolgáló képzésben részesíthetett.  

   „A bennszülött pap jól ismeri saját népének 

hajlamait, karakterét, szokásait, képességeit, 

történelmét és nyelvét, ami az idegen papok-

ról nem mondható el, akik mindörökre idege-

nek maradnak azzal szemben, ami nem az 

övék, ami nem ők maguk”.(15) 

Az identitásukban átformált, az előmenetel 

reményében a saját kultúra és anyanyelv 

megtagadására kényszerült helyi papság az 

egyházi dogmákkal olykor szembenálló szo-

kásokban az igaz hit „ellenségeit” látta, 

ezért megszüntetésükön fáradozott. Eljárása-

ik során nem a missziókban általában hasz-

nált evangelizációs módszereket 

(akkomodáció, inkulturáció, akkulturáció 

stb.) alkalmazták, hanem az ún. „régi tradí-

ció” teljes megsemmisítésének a szándéká-

val léptek fel. Ennek a tradíciónak a meg-

semmisítését az tette indokolttá, hogy az 

egyház értelmezése szerint pogány, nem-

keresztény elemeket (is) tartalmaz valamint 

azt, hogy magyar nyelvű. Iosif Camilli 1884

-ben kiadott körlevelében világosan szembe-

helyezi egymással a népi kultúra és a ke-

resztény vallás világképe közti különbséget. 

   „Jézus Krisztus nem azt fogja számon kér-

ni tőletek, hogy ti magatok és gyermekeitek 

az ősök és az öregek tradíciója szerint élte-

tek-e, amihez közületek oly sokan ragasz-

kodnak, és amire oly sokan támaszkodnak 

(…). Azt fogja számon kérni, hogy ti maga-

tok és gyermekeitek az isteni törvények sze-

rint éltetek-e, úgy, ahogyan azt az egyház 

közvetítette felétek.”(16) 

Az egyházi beavatkozás egy olyan tradíció 

megszüntetésére irányult, amely önmagában 

nem volt egészében keresztény-ellenes, ha-

nem még nem tartozott az egyházi kontroll 

alá és még nem volt román nyelvű – azaz az 

etnikai/nemzeti jegyeket hordozó anyanyelvű 

vallásosság ellen. Egy a 19. század végén 

közreadott román tanulmányban a követke-
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zőket olvassuk: „a csángók (…) magyar ér-

zelmeikben felvilágosodottak és magyar 

nyelvüket megőrizték (…); román területeken 

járva azt érzed, magyar falvakban jársz: a 

nyelv magyar, a szokások magyarok, még a 

keresztutak menti keresztek is magyar felira-

túak”.(17) 

   A vallási élet modernizálásának a feladatát 

az alsópapságnak kellett elvégeznie, akiket a 

püspök ebbéli tevékenységük sikeres végzése 

érdekében teljes hatalommal felruházott. 

1925. május 12.-én keltezett körlevelében 

Alexandru Cisar kötelező érvénnyel előírja, 

hogy a fiatalok vegyenek részt a „vallási inst-

rukciók”-nak nevezett hitoktatáson, és szabá-

lyozza a közösségi mulatságok lehetséges for-

máit is.(18) A papi intézkedések ellen lázadó 

lakosok csak levélben, nevük feltűntetésével, 

levelükhöz bélyeggel ellátott (válasz)

borítékot mellékelve fordulhattak a püspök-

séghez panaszaikkal, ám a pap személyét és 

cselekedeteit ecsetelő panaszleveleket a for-

mai követelmények pontos betartása esetén 

sem vették figyelembe, azokat elégették.(19) 

   A „testi vágyak mohó kielégítését” szolgá-

ló, a fiatalok tisztaságának és erkölcsének a 

romlását okozó kocsmai összejövetelek ellen 

az 1870-es évektől kezdődően ismerünk püs-

pöki megnyilatkozásokat. E tárgyban kibo-

csátott körlevelében (1879) Fidelis Dehm azt 

is megjegyzi: „a legszomorúbb az, hogy 

mindeme törvénytelen cselekedetek és bűnök 

kiigazítására tett kísérleteimre a lakosság azt 

válaszolja: ezek a mi szokásaink”.(20) A pap-

ság által legveszélyesebbnek tartott népszo-

kások egyike a magyar nyelvű folklór egye-

dülálló közegének számító guzsalyosság 

volt, aminek beszüntetésén igen sokat fára-

doztak. A forrófalvi plébánosnak, Iosif 

Tǎlmǎcelnek (1920–1924) hosszú éveken át 

tartó, kemény erőfeszítésébe került, míg a 

helyieket, az értelmezése szerint pogány, s 

mint ilyen erkölcstelen szokásaikról, a kalá-

ka-összejövetelekről leszoktatta.(21) Az egy-

ház ebbéli tevékenységének sikerességét 

nehezítette, hogy a lakosság nem ismerte a 

román nyelvet, a guzsalyosság beszüntetését 

előíró román nyelvű (püspöki) rendeleteket 

több plébánián még az 1920-as években is 

magyarul is tudó papnak (pl. Minuţ János) 

kellett lefordítania a hívők anyanyelvére.(22) 

A már említett Tǎlmǎcel feljegyzései szerint 

a guzsalyosságon egybegyűltek: „orgiákat”, 

„minősíthetetlen tárgyú beszélgetéseket”, 

„erkölcsöt rontó”, „szennyes mulatozáso-

kat”, énekléseket stb. tartottak. Naplójából 

az is kiderül, hogy a helyiek, kivált az idő-

sebbek erősen ragaszkodtak ezekhez a 

„régi”, „pogány” szokásokhoz.(23) Az er-

kölcstelennek minősített cselekedetek elkö-

vetését, szankcionáló egyházi büntetés álta-

lában nemcsak az érintettekre, hanem – el-

rettentő céllal – a közösség egészére kiter-

jedt. A megtérést megtagadó személyeket az 

egyházfő gyakran kiátkozta, a hívektől pedig 

azt kérte, ne érintkezzenek a kiátkozottak-
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kal.(24) 

   A Kákován (Forrófalva) szolgáló Romilla 

Bonaventura azért tiltotta be a kalákákat, 

mert ezeken az alkalmakon az egybegyűltek 

magyar énekeket énekeltek.(25) 1925-ben me-

gyei szinódust tartottak Bákóban, ahol az 

egybegyűltek, egyebek mellett a magyar 

nyelvű egyházi népénekek kérdéséről cserél-

tek eszmét. Tanulságos, hogy a papság meg-

osztottságot tanúsított a kérdésben, a többség 

a magyar énekek engedélyezése mellett fog-

lalt állást. Nem így a forrófalvi plébános, aki 

az eseményről a következőket jegyzi fel: 

Némely paptárs azon a véleményen volt, 

hogy magyar nyelvű legyen az ének a mi-

sén, hogy a hívek maguk is énekelhessenek 

(…). Vigyázni kell (…) nem teremthetünk 

precedenst. (…) Ez a nép halálosan ragasz-

kodik ehhez a korcs, romlottmagyar nyelv-

hez, úgyszintén a romlott régi szokásaihoz 

is. Ha engedünk (…) egyre többet akarnak 

majd, némelyik már most azt mondja: Ma-

gyarországról hozzanak papot.(26) 

A 20. század eleji Moldvában a magyar nyelv 

maga is olyan „pogány” és „eretnek” hagyo-

mány továbbélését támogató „közegnek” mi-

nősült, amit a papság egy része a katolikus 

egyház hivatalos hittételeinek a védelme ér-

dekében különféle eszközök alkalmazása ré-

vén igyekezett háttérbe szorítani. Minthogy a 

magyar nyelv és a magyar nyelvű 

paraliturgikus vallási szertartások szorosan 

kapcsolódnak a deákok/kántorok tevékenysé-

géhez, működésük fokozatos megszűnteté-

sére is figyelmet fordítottak. Ezen túlmenő-

en, az egyház minden olyan külső orgánum-

hoz való hozzáférést is igyekezett meggátol-

ni, ami a magyar lakosság etnikai identitásá-

ra pozitív hatással lehetett volna.(27) 1902-es 

rendeletében Dominic Jaquet felhívja a pa-

pok figyelmét arra, hogy a rájuk bízottak 

körében minden eszközzel harcoljanak a 

bukaresti Magyar Újság c. lap elterjedése 

ellen, mert az a „vallás iránti indifferenciát” 

terjeszti az emberek között.(28)A guzsalyos-

ság megszüntetése, a magyar nyelv háttérbe 

szorítása mellett, az egyház a helyi kultúra 

egyéb területein is igyekezett változásokat 

előidézni, úgymint az etnikai szimbólumo-

kat is hordozó népviselet vagy némely ele-

mének a viselése, a (mágikus) népgyógy-

ászati hagyomány beszüntetése, stb.(29) A 

már említett Romilla Bonaventura „nem egy 

ízben letépte az ősmagyar mintájú kendőt a 

magyar asszonyok fejéről a nyílt utcán”.(30) 

A (mágikus) népgyógyászati hagyományt 

használó helyi specialisták tevékenységét az 

egyházi vezetők tiltották, büntették.  

 „A gyászmisén a halálra való lelki felkészü-

lés fontosságáról és a varázslás ellen prédi-

káltam. Két nappal később megtudtam, hogy 

ez a szerencsétlen öregasszony éppen va-

rázslás közben hunyt el. Ha én erről a teme-

tés előtt értesülök, még azt sem engedélyez-

tem volna, hogy a kántor temesse el”.(31) 

Végül, ugyancsak a helyi egyházpolitika 
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szellemében átnevelt helyi papság megjelené-

séhez köthető az – a missziós gyakorlattól 

egyébként nem egészen idegen – eljárás, 

mely során az egyházi személyek a keresz-

tény tanok modernizálásával párhuzamosan a 

helyi vallásosság írott emlékeit, a vallásos 

tárgyait elpusztítják. Iosif Camilli (1904-

1915) püspök 1889-es, majd 1904-es dekrétu-

mában betiltotta ugyan a magyar, ill. kétnyel-

vű könyvek templomi használatát, és előírta, 

hogy az egyházmegye területén az egyház és 

a vallás nyelve egyedül a román lehet, arról 

azonban csak a 20. század első felétől van 

adatunk, hogy ezeket a kiadványokat a benn-

szülött papság fizikailag is megsemmisítette.

(32) Minthogy korábbi katolikus kiadványok 

elpusztításáról van szó, ebben az eljárásban 

nem a pogányság és a kereszténység harcát 

látjuk megnyilvánulni, hanem a román nyel-

vű valláskultúra elterjesztését biztosító körül-

mények előkészítését. 

 Összegzés 

A népi vallásosság „természetéhez” tartozik, 

hogy a benne élők a vallási ismeretek többsé-

gét a vallásgyakorlat útján szerzik meg, to-

vábbá, hogy a személyes hit szempontjából 

másodlagos, hogy a vallásososság alapjait 

képező ismeretek teológiailag mennyire 

helytállóak; ezek az ismeretek a hagyomá-

nyos világkép részévé válnak, sajátos – a val-

lás és a néphit szimbiózisából összeálló – vi-

lágképet alkotva.(33) Ezt a harmóniát, kohe-

renciát a vallási ismeretek direkt oktatása ré-

vén az egyház (dogmatikája) megtörte 

ugyan, ám a vallási képzetek sokszínűségén 

nem változtatott. Az egyház értelmezésében 

erkölcstelennek minősülő elemeket tartal-

mazó szokások olyan társadalmi és közössé-

gi funkciót töltöttek be, amelyet az egyházi 

szolgáltatások nem pótoltak, azokat az anya-

nyelvű néphagyományban gyökerező rítu-

sok töltöttek ki. Az egyházi beavatkozás a 

„régi”, helyi hagyományokat, valamint kato-

likus hittételeket ötvöző népi kultúrát és né-

pi vallásosságot egészen „megreformálni” 

nem tudta, a beavatkozás hatására azonban a 

hagyományban törés következett be. Bár a 

helyi hagyományok és a népi vallásosság 

modernizálására, a magyar nyelvű hitélet 

visszaszorítására irányuló kísérlet sikeressé-

ge felől semmi kétségünk nem lehet, a kato-

likus közösségek történeti tapasztalatait és 

világképét hordozó és hagyományozó szo-

kások, valamint a sajátos moldvai katolikus 

paraszti mentalitás teljes szublimálása nem 

következett be. Ezt tükrözi például a katoli-

kus egyház napjainkban tapasztalt térveszté-

se és ezzel párhuzamosan a vallási pluraliz-

mus felerősödése, az egyre szélesebb körben 

megfigyelhető egyháztól való elhatárolódás, 

vagy a hivatalos vallási élet teljes felhagyása 

stb. Mindez pedig azt mutatja, hogy a mold-

vai katolikus lakosság nem passzív elszen-

vedő, hanem (valamelyest) aktív szereplő, 

alakító tényező a helyi katolicizmus történe-

tét meghatározó és formáló tényezők sorá-
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ban. A mai moldvai népi vallásosság jó pél-

da annak megfigyelésére is, hogy a legitim 

hatalmaknak (egyház, állam) és az általuk 

létrehozott törvényeknek nem mindig sike-

rül maradéktalanul megszüntetni a népi kul-

túra „bevált” szokásait, a teljességre törek-

vő rendszerek üregeiben bőven akadnak 

olyan területek, ahol a helyi társadalmak 

belső öntörvényű működése révén kialakult 

íratlan, élőszokások élnek/élhetnek tovább, 

ill. újak jönnek létre. 
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