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A magyarság kincsestárába tartózó moldvai
magyar hagyományok átörökítése a jövő
nemzedékeknek kötelező. Komoly hozzáállást és értékes munkát igényel minden egyes
mozzanata, és nekünk fiataloknak gondolnunk sem szabad arra, hogy megfeledkezzünk a nagyszüleink által ránk hagyott örökség továbbadásáról. Nagyon nehéz a mai rohanó világban mindezt teljesíteni, főleg a
fiatal szülők számára, mert valljuk be- annak
ellenére, hogy egy nyugalmas, egyszerű és
szakrális környezetben nőttünk fel- nem tudjuk magunkat függetleníteni a már ma ismerten felgyorsult rohanó világtól.
De mindezek ellenére, tudatosítani kell magunkban, hogy feladatunk van és a feladatok
elől nem lehet elmenekülni nyugodt lelkiismerettel. A moldvai magyarság értékeinek
fennmaradásáért nagyon sokan fáradoznak,
az anyaország hatalmas áldozatokat hozott és
hoz mind a mai napig, hogy a népdalaink,
népszokásaink, népmeséink, történelmünk
megmaradjon. Idős emberek megállás nélkül, áldozatokat vállalva, faradságot nem
ismerve dolgoznak különböző civil szervezetek keretein belül, hogy a moldvai fiataljainknak megkönnyítsék anyaországi tartózkodásukat. Nekik ez nem kötelező, egy végig
dolgozott élet után megérdemelnék a pihenést, de az ősz fejekben bölcs gondolatok
lapulnak, és nekünk fiataloknak bátran kell
meríteni ezekből a gondolatokból, hiszen
szeretettel tesznek mindent a moldvai magyarságért, kultúráért. A sok idős néni, bácsi
értékessé tette nemzetünk ide szakadt kultúráját. A Lakatos Demeter Egyesületbe tömörült nagymamák, nagypapák moldvai magyarságunk legnagyobb hírvivői, népszerűsítői, szinte kötelességükként vállalják fel a
feladatokat, dolgoznak és nem panaszkodnak, de lássuk be, egyszer majd át kell vennünk a staféta botot, egyszer nekünk is tenni
kell valamit közösségeinkért, kultúránkért.
Az a nép, aki nem tud társadalmi munkát
végezni a saját nemzetéért ellenjuttatás nélkül, az a nép halott, nem képes már a fennmaradásra, jövője megpecsételődött.
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Hangoló

Elemér bácsi, mert mindenki így ismeri, számomra az egyik legnagyobb példa. Keresztény és nemzeti öntudatából sokat tanulhatnának nem csak a fiatalok, hanem mindenki,
aki ilyen jellegű munkával akarja gazdagítani
magyarságunkat és egyben a keresztény közösségeinket. Áldozatos munkáját, amit önzetlenül a legnagyobb szerénységgel a háttérben végez nem szokta fitogtatni, nem szokta
verni a mellét, hogy ennyit meg annyit teszek, áldozok, hanem krisztusi alázattal mind
a mai napig tudatosan végzi. Úgy érzem nem
értékeljük eléggé áldozatos munkáját, nem
vesszük észre, hogy korának megfelelően,
amely egy szép kor, lassan segítenünk kell,
időnként meg kellene kérdeznünk, miben tudunk segíteni…? Elemér bácsinak nem kötelessége, de nekünk, moldvai fiataloknak igen,
éljünk a világ bármely szegletén. Nekünk
kötelességünk tanulni az „Elemér bácsiktól”,
mert ha nem tanulunk, mit fognak tanulni
majd tőlünk a jövő nemzedékei. Vajon mi
leszünk-e egyszer majd „Elemér bácsik”?
Mert, ha nem leszünk, szegényen éljük le életünket, lehet, hogy lesz pénzünk, de lelkünk
az aligha.
Sok más idős nénit, bácsit emelhetnék még ki
a Lakatos Demeter Egyesület tagjai közül,
akiknek áldozatos munkája nélkül az egyesület nem tevékenykedhetett volna 25 éven keresztül sikeresen. Isten fizesse meg az eddig
elvégzett munkájukat, amelyért soha egyetlen
egy fillért sem követeltek, sőt, még a sajátjukból adtak, ha szükség volt rá. Én azt kívánom, hogy a megszületett Jézuska részesítse
sok-sok ajándékba, adjon nekik jó egészséget, életörömöt, boldogságot, hogy az elkövetkező 2016-os évben is ne szűnjenek meg
fáradozni hazánk ezen pici, elszigetelt nemzettársainkért, akik nagyon hálásak minden
értük áldozott percért. Én pedig, a fiataljaink
nevében is, megköszönöm az elmúlt évet,
éveket, és megígérem, amennyire lehetőségem engedi, követni fogom példaadó tevékenységüket, bátorítani fogok másokat is hasonló áldozatos munkára. Az elkövetkező
évben gyarapodjék az Egyesületünk fiatalokkal és nem fiatalokkal egyaránt, mert nemzetünkért tenni Kötelességünk.
Tampu Stelian

Csángó Tükör
A SZERKESZTŐSÉG ÉS A LAKATOS
DEMETER EGYESÜLET
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Adjon Isten minden jót
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
Népköltés
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A bákói püspökség története
A bákói püspökség a moldvai katolikusok
vallási központja volt évszázadokon keresztül, amíg a XIX. század végén meg nem alapították az immáron önálló, semmilyen külföldi fennhatóság alá nem tartozó moldvai
püspökséget Iasi (Jászvásár) központtal.
Ismert tény, hogy eddig az időpontig több
külföldi egyház joghatósága alá tartozott
(például a lengyel alá). A térség katolikusainak, a csángók egyházi életét bemutató
munkákban szinte megkerülhetetlen a témával való foglalkozás, a püspöki székhely fejlődését jellemző problémák vizsgálata tágabb értelemben a moldvai katolikusok mindenkori helyzetére világít rá. „Sír ez az egyház és nincs, aki megvigasztalja” – mondja
Bandinus a későbbiekben tárgyalandó jelentésében, és ezzel mintegy megrajzolja az
akkori katolikusok helyzetét. A korszak talán legfontosabb forrásait képező misszionáriusi jelentések nem véletlenül számolnak be
általában a legrészletesebben erről az egyházról. Rövid bemutatása azért is indokolt,
mert a térség egyik legrégibb katolikus centruma volt. Az első templom, egyházi építmény nem a tulajdonképpeni bákói püspökség megalapításának ideje körül épült, hanem már a XIII. században, de a tatárjárás
viszontagságait sajnálatos módon ez sem
élte túl.
Bákó városának létrejötte szorosan kapcsolódik a középkori katolikus egyházi intézmények születéséhez, ugyanis a román
történészek által is többé-kevésbé elismert
tény, hogy Moldvában a városi lét kezdetei
főleg a szász (német) és a magyar (kisebb
mértékben az olasz, örmény és görög keres-

kedő) lakossághoz kötődnek, de valószínű,
hogy a román etnikum is szerepet játszott a
városi élet kibontakozásában. Ezt a kérdéskört a román nyelvű munkák, de az alapvető
román történelmi kézikönyvek is a magyar
és a német történészekkel megegyező távlatból tárgyalják. Az első katolikus egyházi
intézmények a Moldvában jelenlevő katolikus közösség lelki igényeinek a kiszolgálására jöttek létre, és domonkos, illetve ferences hittérítők működtek eredményesen.
Ahogy az imént említettem, a katolikus etnikumnak meghatározó szerepe volt a városi
lét megszületésében, így nem véletlen, hogy
Bákó városának első okleveles említése is a
XIV. századvégi (1391 – 1392) püspökség
alapításával kapcsolatos. A katolikus elem
fontosságát emeli ki, hogy a bákói katolikus
lakosság egyenlő módon részesült a város
irányításából az ortodox lakossággal, ugyanis évente váltották egymást ebben a tisztségben. Erről a jelenségről többek között Marcus Bandinus is tudósít Húsz város kapcsán,
amikor megjegyzi, hogy a város lakossága
magyarokból és románokból áll, de a magyarok sokkal többen vannak és a város
egyik részét átengedték a románoknak lakhatás céljából. Ugyanígy oldották meg a város irányítását is, az egyik évben a magyarok voltak a város bírái, a másikban viszont
a románok.
A kor katolikus életében fontos szerepet
játszott az 1410 körül alapított bákói ferences kolostor is, amely a csíksomlyói
obszerváns ferences kolostor patronátusa alá
(„conventus Csik-Somlyoviensis fratrum
minoris ordinis strictioris observantiae

5

Történelem

A bákói kolostor a csíksomlyói
ferences kolostor fiókja volt.

provinciae S. P. Francisci Transilvaniae”)
tartozott. Ez majd a lengyel ferencesek működése alatt is fontos szerepet tölt be,
ugyanis a XV. század végétől és a XVI.
század elejétől a bákói kolostor a magyarországi „Szent Salvator” Provincia Erdélyi
Kusztódiátusához tartozott. A XV. századvégi okiratokban már fellelhetők a kolostor
nyomai, aminek azért volt fontos szerepe,
mert az ebben az időszakban meginduló
székely kivándorlásra serkentő hatással
volt, tudniillik itt a magyarok lelki gondozása is megoldott volt, miután a baia-i püspöki székbe 1497. szeptember 20-án egy
magyar domonkos került a szegedi Batcha
személyében. A kolostor a moldvai magyarok lelki ellátásának központja lett.
A XVI. század derekáról vannak adataink
a bákói obszerváns ferences kolostor elöljáróira vonatkozóan. A csíksomlyói kolostor
évkönyvei 1531 és 1560(?) között a bákói
kolostor élén a következő magyar házfőnökeit jegyezték fel: Somogyvári Ferenc,
Enyedi Márton, Váraljai Gáspár, Kolozsvári Lőrinc és Vásárhelyi Lőrinc. Az ezt megelőző századokból ismerünk olyan eseteket
is, amikor a Moldvában térítő ferencesek
valamilyen üldöztetést szenvedtek a hivatalos szervek, pontosabban a fejedelmek részéről. Ilyenekre került sor 1378-ban
Szeretvásáron (Siret), illetve 1377-ben
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Moldva északi részén, amikor 2-2 ferencest
öltek meg. De megemlíthetünk egy Nagy
István (Stefan cel Mare) idejében történt
eseményt is, amikor az erdélyi Sebestyén
János által vezetett ferences missziót 1462ben kiűzte Moldvából. A fejedelemség belső motivációit szem előtt tartva mégis azt
mondhatjuk, hogy a katolikus lakosság
helyzete a két szomszédos katolikus állammal (Lengyelország és Magyarország)
fennálló mindenkori viszony függvénye
volt. A megpróbáltatások és a nehéz helyzetek Moldvában sajátos módon összekovácsolták a római vallás követőit, amit az is
bizonyít, hogy kisebbségi volta ellenére ma
is tekintélyes számú hívet mondhat magáénak. A saját vallásukhoz való görcsös ragaszkodás a reformáció ideje alatt is megmaradt, amit részben sziget-helyzetükkel
magyarázhatunk, másrészt meg Rómán kívül más nem nagyon törődött velük. De az
erdélyi protestánsok sem gondoltak a csángók megnyerésére, így az elvétve jelentkező lutheránus és kálvinista prédikátorok
nem voltak sikeresek. Az idegen környezetben a katolikusok nagyon ragaszkodtak saját hagyományaikhoz, amit elsősorban az
egyház és a vallás testesített meg számukra,
így azok megőrzése céljából minden újítás
elől elzárkóztak.
A XVI. század derekán Nyúzó István
(Stefan) idején nehéz időket vészelt át a kolostor, ugyanis a vajda hevesen üldözte a
nem-ortodoxokat. A magyar ferencesek ekkor hagyták el a bákói kolostort. A vajda
halálával megszűnt az üldözés, bizonyára
ezért szaporodott meg számuk a század vége felé. 1568-ban a ferencesek is visszatértek a kolostorba a szatmári Mátyás házfőnök alatt, de Kegyetlen János fejedelem

Csángó Tükör

Történelem

6

idején ismét elhagyni
Mindkettő Jó Sándor
kényszerültek a kolosvajda (Alexandru cel
tort, csupán egy FeBun) erdélyi szármarenc nevű barát mazású feleségének, Loradt, aki a 1574-i török
sonczi Margitnak az
háborúban vesztette
alapítása. Marcus
életét, a kolostor meg
Bandinus nem mond
leégett. Ekkor érkezett
ugyan biztosat a bákói
Arsengo Jeromos lenpüspökség alapításágyel konventualista
ról, csupán megemlíti,
barát, a leendő püspök
hogy
Franciscus
Bákóba, aki a romoGonzaganál vagy Pázkon néhány faházat
mány Péternél olvasott
III. János, más néven Kegyetlen vagy
Örmény János, Ivonia, moldvai fejedelem valamit a kolostorról:
épített és odament lak1572 februárja és 1574 júniusa között.
ni. A Bandinusnál is
„… valóban emlékszereplő viszály a magyar obszervánsok és
szem, hogy Gonzaganál és Pázmány bíbolengyel konventualisták között innen szárrosnál olvastam valamit, nem a püspökségről, hanem a bákói kolostorról, amit itt
mazik, mert az okmányok tanúsága szerint
a kolostor hol az egyik, hol a másik fél birmegemlítek. Ha nem tévedek, 1304-ben
tokában volt. A magyar obszerváns ferencealapította Moldvában a bákói kolostort a
sek elvonulása nagy hézagot hagyott hátra,
vajda felesége, az erdélyi fejedelem leánya
mert a hívek leki gondozásával a lengyel
az obszerváns ferencesek részére.” Benda
konventualisták foglalkoztak ezután, akik
Kálmán kritikai megjegyzése szerint ezt a
nem tudtak magyarul. Bartolomeo Brutti, a
kolostort egyrészt azért nem alapíthatta Lomoldvai vajda főkamarása ezért írta 1588.
sonczi Margit, mert mintegy 80 évvel élt
január 14-én kelt levelében a lengyel nuncikésőbb, másrészt meg a XV. század végére
usnak, Annibal di Capua érseknek, hogy a
tehető a kolostor tényleges alapítása. Lolengyelek, akik sem magyarul, sem németül
sonczi Margitnak egyébként a köztudat egy
nem tudnak, képtelenek megbirkózni a felsor templom és kolostor alapítását tulajdoadattal és a híveknek lelki vigaszt nyújtani,
nítja, amik nem hozhatók összefüggésbe
akik kb. 15000-en vannak. Ezért kéri, hogy
vele. Ebben nyilván benne van az is, hogy
a nuncius járjon közbe a Szentszéknél, hogy
ideje alatt tényleg jó néhány templom és
obszerváns és jezsuita szerzeteseket küldjeegyházi intézmény létesült. Benda Kálmán
nek. A csíksomlyói obszerváns ferencesek
még nem találta meg, hogy a Bandinusnál
Quirini püspök idején vették ismét birtokba
említett Pázmány Péter melyik munkájában
a bákói kolostort 1599-ben. A püspök épemlítette meg a bákói kolostort, de Cosa a
pen Rómában volt jelentést tenni. Az átvémár idézett munkájában írja, hogy az említelről szóló okmány 1601. június 25-én kelt.
tés Pázmány egyik dokumentum kötetében
található, amit 1629-ben adtak ki: „a MoldA ferences kolostornak volt egy temploma
is, amit Szűz Mária tiszteletére építettek.
vában található Bákói (kolostor): A moldvai
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vajda felesége, az erdélyi fejedelem leány
alapította.” Ezen kívül több misszionárius
beszámolója szerint is a bákói ferences kolostort Losonczi Margit alapította: 1632-ben
Paolo Bonnici da Malta ferences misszionárius, 1655-ben Petrus Parcevic misszionárius, 1675-1676-ban egy katolikus pap.
Bartolomeo Bassetti konventuális ferences
szerzetes 1643-ban írt jelentése szerint a
bákói püspöki templom védőszentje Szűz
Mária volt és egy magyar hercegnő építette.
A templom 24 lépés hosszú volt és 9 széles.
Három oltár tartozott hozzá, sekrestye és
harangtorony. Ez a templom lett a bákói
püspökség székesegyháza a XVI. században,
a felújított kolostorból pedig a püspökség
székhelye. A bákói püspökség alapításával
kapcsolatban is eltérőek a vélemények. A
legfrissebb adatok szerint IX. Bonifác pápa
alapította 1391-1392-ben. A XV. században
a püspöki székhely megüresedett az egyházi
személyek hiánya miatt, így vette át illetékességét az obszerváns ferences kolostor. A
XIX. század végéig azt lehetett tudni, hogy
a püspökség alapítása a XVI. század végére
datálható, amikor 1591-ben XIV. Gergely
pápa Bernardino Quirini obszerváns ferencest nevezte ki argyesi püspöknek. Quirini
krétai származású volt, Itáliában tanult.
1597-ben helyezte át az elpusztult
Argyesből Bákóba a székhelyét. Halálát valószínűsíthetően a törökök okozták. Őt és
utódait a 19. századig bákói püspököknek
titulálták.
A XIV. századi alapításra konkrétan egy
1439. szeptember 15. én kelt pápai bulla
utal, amelyet IV. Jenő pápa intézett a szörényi (Severin) katolikus püspökhöz. Ebben
említést tesz a XIV. század végén alapított
bákói katolikus püspökségről, amelyet
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IX. Bonifác pápa
IX. Bonifác pápaságának 3. évére tesz. Mivel megválasztása 1389. november 2-ra
esett, az alapítás éve csakis 1391. november
és 1392 novembere közé tehető. A
szeretvásári (Siret) püspökség mellett a
bákói püspökséget a moldvai katolikusok
nagy száma és nagyfokú szétszórtsága miatt
alapította. Az említett dokumentum fogadtatása a szakma részéről igencsak sokszínű.
Nicolae Iorga történész a hitelességét kérdőjelezte meg, amikor azt mondja, hogy a
szörényi püspök félrevezette a pápát és valótlan tényt állított, amikor a bákói püspökséget IX. Bonifác pápa alapításának mondta. Ezt tette pedig azért, hogy egyházi joghatóságát kiterjessze a moldvai katolikusokra is. Ezzel ellentétben Radu Rosetti és
Stefan S. Gorovei történészek hitelesnek
fogadják el a bullát és nem látták értelmét a
félrevezetésnek. Az utóbbi szerint azért sem
lehet kételkedni a bulla igazságtartalmában,
mert 1438-1439 között éppen zajlott a Ferrarában megnyitott és Firenzében befejezett
zsinat, ahol többek között VIII. Palailogosz
János bizánci császár részvételével a bizán-
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ci és nyugati egyház egyesítéséről tárgyaltak,
sikertelenül. Ezen a zsinaton jelen voltak
Moldva delegált tagjai is, a szörényi püspök
ezért sem tudott volna mondani kitalált dolgokat a pápának címzett levelében, mert a
zsinaton a pápának alkalma volt meggyőződni a tényekről, így a pápai bulla az akkori
realitások figyelembe vételével készült. A
hitelesség cáfolói között van Auner Károly,
I. C. Filitti és Stefan Pascu is, de más egyházi szerzők is osztják ezt a nézetet. Az utóbbi
két történész azért nem fogadja el hitelesnek
a bullát, mert kutatásaik során nem találtak
rá a szentszéki iratok között sem az 1439-es
bullára, sem a bákói püspökség alapító okiratára. Noha cáfolják az okirat hitelességét,
ők maguk fogalmazzák meg többször, hogy
a korból több irat elveszett vagy megsemmisült. Az utóbbi konkrétan is említi IX. Bonifác pápa által kiadott iratok elvesztését. Ez
azért sem meglepő, mert a XIV. század végén és a XV. század elején a nyugati egyházban zavaros időszaknak vagyunk tanúi,
ugyanis egyházszakadás fenyegette a katolikus egyházat, amit a nagy nyugati egyházszakadás néven is számon tartanak (13781417). Ennek az állapotnak vetett véget a
konstanzi zsinat (1414-1418), de a század
negyedik évtizedében ismét kiújult. 1439-től
már ismét két pápa van: IV. Jenő, aki Ferrarába húzódott vissza és V. Félix, akit szeptemberben választottak meg.
Stefan S. Gorovei jászvásári történész
újonnan azzal indokolta meg a dokumentum
hitelességét, hogy egyrészt a tévedések a pápai levélben nem előzmények nélkül valók
és magyarázhatók, másrészt meg nem vették
figyelembe a viták során azokat az információkat, amelyek egy bákói püspöki központ
létezéséről szólnak, illetve a tényeket nem
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természetes összefüggésükben tárgyalták.
Ezek fényében levonja a következtetéseket
és azt állítja, hogy a püspökség XIV. századi létét tagadó elméletek megalapozatlanok,
az 1439-es pápai bulla pedig hiteles. Anton
Cosa pedig több történészt is említ (W.
Schmidt, V. A. Urechia, P. Pietro Tocanel
stb.), akik olyan nézőpontból láttatták a
bákói püspökség fejlődését, amely kedvez a
XIV. századi alapításnak. Egy részük abból
indult ki, hogy a püspökség a szeretvásári
(Siret) püspökség utóda volna, a székhely
áttételére Jó Sándor (Alexandru cel Bun)
idején került sor 1400-1401 között. Pap- és
katolikus elöljárók hiányában ezt követte
egy hosszabb szünet, a püspökség újraalapítására a XVI. század végén került sor, amikor Bernardino Quirinit nevezték ki püspöknek. A szeretvásári püspökség alapítását
IV. Orbán pápa (1362-1370) rendelte el
1371-ben, de már első elöljárója idejében,
1372. január 17-én XI. Gergely pápa (1370
– 1378) áttetette székhelyét Vilniusba, Litvániába. A méltóság soron következő viselői már nem tartozódtak ezen a székhelyen.
Egy lehetséges alternatívaként feltételezhető, hogy a püspökség székhelye átkerült
Bákóba, amit több XVII-XVIII. századi
könyv is említ, illetve egy sor XVII-XIX.
századi jelentés is megerősít. Egyik ilyen
XVIII. századvégi és XIX. század eleji,
Alcune Notizie della Moldavia című jelentés szerint XIV. század végén a Szentszék
áthelyezett egy püspököt Szeretvásárról
Bákóba, ahol egy Margit nevezetű (más
említett) hercegnő templomot és kolostort
építtetett, amelyet egy Terebes nevezetű
faluval is megajándékozott. Anton Cosa,
illetve más történészek véleménye szerint
ezeknek az elszórt adatoknak kell, hogy le-
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gyen egy közös forrása, amit feltehetőleg
valamikor egy levéltárban őriztek, talán a
bákóiban, de amiről tudjuk, hogy a XVII.
század elején, máig nem tisztázott körülmények között elveszett. A szeretvásári püspök
Bákóba való áthelyezésének hagyománya
csakis írott, vagy szélsőséges esetben félremagyarázott források alapján történhetett.
A bákói püspökség XIV. századi létezésére még további forrásokat és bizonyítékokat
is fel lehet hozni. Fontos az a tény is, hogy
Bákó városát a XV-XVI. századi egyházi
források a civitas kifejezéssel illették, ami
azért figyelemre méltó, mert ezzel a címmel
illették azokat a városokat, ahol püspökség
volt, vagyis azt a várost, amelyben püspök
székelt. Például ezzel a titulussal illették a
várost az 1591. január 7-én kelt jelentésben,
amelyben Bernardino Quirinit nevezték ki
bákói püspökké (sedes seu rezidentia
episcopalis… in civitate Bachon). Egy, a
moldvabányai (Baia) püspök által 1431.
március 5-én, Rómában írt levélben a husziták moldvai településeivel kapcsolatban szó
esik Bákó városáról is civitate Bako formában. A legkorábbi forrás IX. Bionifác pápának 1400. április 15-én kelt, az ispotályosok
mesteréhez, illetve a rend tagjaihoz címzett
levele, amelyben említést tesz az ispotályosok moldvai helyéről Bachovia, illetve
Civitas Bachovien(sis) néven. A forrás hitelességét Andrei Pippidi bukaresti történész
vitatta, azon akadva fenn, hogy az ispotályosokat, akiket johannitáknak is neveztek
Sancti Johannis Baptistae és nem Sancti
Johannis Ierosolimitani néven említi. Ismerve a rend történetét, tudjuk, hogy 1099-ben
érkeztek Jeruzsálembe, ahol később a templomosok befolyása alatt szociális feladatokat
ellátó rendből katonai rend lett. Később to-
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vább mentek, majd 1522-ben Málta szigetén
állapodtak meg. Mivel Szent János volt a
lelki patrónusuk, a Sancti Johannis
Baptistae elnevezést joggal használták akkor, amikor már nem Jeruzsálemben voltak,
így az említett forrás hitelessége Anton Cosa
szerint nem kifogásolható, ugyanis a forrás
keletkezésének időpontjában a johanniták
már Rodosz szigetén laktak.
Bizonyítékként használható fel Bákó városának középkorban használt pecsétje is,
amely a korban megszokott kör alakú pecsét
helyett ovális volt. Az ovális alakú pecsétet
általában az egyházi intézmények használták. Stefan S. Gorovei történész azt a következtetést vonta le ebből, hogy Bákó városának pecsétjében az egykori püspökség által
használt pecsét élt tovább, amely lehet, hogy
átalakított, romlott formában jelentkezett, de
lehet, hogy egyszerűen a püspöki pecséthez
igazították a város által használt pecsétet.
Mivel a bákói levéltár a XVII. század elején
elveszett, ezért a püspökség tulajdonát képező anyag is odaveszett. Egy 18. század eleji
forrás szerint a lengyel és magyar misszionáriusok közötti ellentétek miatt éghetett le
a levéltár. Más adatok szerint Lengyelországba vitték, ahonnan, Lengyelország
XVIII. századi többszöri felosztása után
Szentpétervárra került. A XIX. század elején
egy lengyel mágnás azt tanúsítja, hogy lebélyegzett borítékokat látott Szentpéterváron,
amelyek a bákói székesegyházra és a moldvai katolikus missziókra vonatkoztak. A
tény az, hogy Bandinus említi az általa készített jelentésben, hogy semmilyen levéltárt
vagy katalógust nem talált, amelyből valamit is meg lehetett volna tudni az előző századokról. Az idősebbektől kapott információk szerint az 1575-ig terjedő időszakig tu-
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dott meg valamit a bákói helyzetre vonatkozóan.
Hosszú szünet után, Bákó 1591-ben lesz
ismét püspöki székhely, amikor a pápai
konzisztórium január 7-én Bernardino
Qurinit nevezte ki argyasi (Arges) püspöknek Bákó székhellyel. Quirini 1602. május
10-én készítette el jelentését VIII. Kelemen
pápának, amelyben hírt ad Moldva és Havasalföld háborús állapotáról. Nagy a paphiány, a vikárius Arsengón kívül csak öt
pap van Moldvában, ők nem tudják kiszolgáltatni mindenkinek a szentségeket. A
papság helyzete romlott, sok pap megházasodott, eretnekké lett. Segítségért könyörög
a Szentszékhez. Valószínűleg a tatárok betöréseinek áldozata lett 1604-ben.
A bákói püspökség alapításának esetleges
dátumáról már szó esett. A helyzet érdekessége az, hogy sem 1591-ben, amikor kinevezték Quirinit, sem a következő, Girolamo
Arsengo püspök kinevezésekor nem tesznek említést a püspökség alapításáról, csupán azt hangsúlyozzák, hogy valamilyen
módon a székhely közben megüresedett.
Egyes történészek véleménye szerint a
XVI. század végén nem is került sor püspökség alapításakor megszokott formalitásokra, ami arra utal, hogy azokat már megtették bő két évszázaddal előbb, amikor valójában alapították.
Quirinit Girolamo Arsengo követte a püspöki székben, akit V. Pál pápa nevezett ki
1607. szeptember 17-én. Tudjuk róla, hogy
1579-ben a galíciai Ilyvó ferences kolostorának gvárdiánja volt, a következő évben
pedig Konstantinápolyba küldik, hogy az
ottani katolikusok helyzetéről tegyen jelentést. 1581-ben Havasalföldre, ’82-ben
Szilisztrába megy. Bákóban 1586-ban tűnik
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fel először, amikor újjáépítteti a törökök által
felgyújtott kolostort. Alexander Comulovic
pápai legátus nevezi ki Moldva apostoli vikáriusává 1587-ben. Sánta Péter (Petre
Schiopul harmadszor, 1582-1591) moldvai
vajda
megbízásából
1590-ben
Lengyelországba megy, majd 1605-ben
Rómában is jár. A pápai kúria és a nunciusi
szintű hosszadalmas ügyintézés miatt lassú,
vontatott procedúra előzte meg kinevezését,
míg a lengyel nuncius, Simonetta saját kézbe
nem vette az ügy lebonyolítását. Nevezett
könyvében Anton Cosa olyan történészt is
említ (I. C. Filitti), aki Arsengot nevezi Bákó
első püspökének, jóllehet a szentszéki
dokumentumokban nem lehet egyértelmű
adatot találni arra, hogy előtte nem lettek
volna püspökök, de még a lembergi érseki
kúria is említést tesz az előző egyházfőkről
Arsengo püspöki kinevezését célzó
informáló tevékenysége során. Rajta kívül
Auner Károly is Bákó első püspökének tartja
Arsengot, aki a bákói kolostort szemelte ki
székhelyéül, amit azért is tehetett meg
könnyen, mert a kolostor elöljárója
Lubienicki Valérian volt, aki Arsengo utóda
kívánt lenni. Püspöksége idejéről keveset
lehet tudni a bákói egyházszervezetről,
Bandinus említi jelentésének Bákóról szóló
fejezetében, hogy Quirini után nemsokára
egy bizonyos Hieronymus (Girolamo
Arsengo) volt a püspök, aki kiváló egyházfő
volt, de az ő idején indult minden romlásnak.
A templomot megfosztották kellékeitől, a
kolostor romladozni kezdett. Ugyanakkor
más forrásokban az áll, hogy kiváló férfiú
volt, a közügyekben és a fiatalság
nevelésében igen jártas és minden pénzt a
bákói kolostor javítására és díszének
emelésére fordított. Kinevezését sokan
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ellenezték. Közéjük tartozott Váradi János, a
csíksomlyói obszervánsok provinciálisa, Vásárhelyi Dániel jezsuita, de még a fejedelem
magyar titkára is (Récsei Boer István).
Valószínű, hogy Arsengo halálos ágyán
nevezte ki a következő püspököt, az
obszerváns ferences Valerianus Lubieneckit
helyettesévé 1610. április 10-én. Arsengo
halála után a lengyel király, III. Wasa Zsigmond ajánlotta a Szentszék figyelmébe, akit
a konzisztórium 1611. április 18-án nevezett
ki püspökké. Püspökké való kinevezésekor
ellenzői és támogatói egyaránt akadtak. Főleg a magyar obszerváns ferencesek részéről
készültek kedvezőtlen beszámolók, de a lengyelek természetesen kedveztek neki. W.
Schmidt a Bandinus által közölt adatokból
kiindulva azt állítja, hogy az iránta tanúsított
tisztelet jobbá tette, mert sokat tett a bákói
püspökségért, halála után pedig a hívekre
bízta mindazt, amit az egyház számára szerzett, hogy a misszionárius szerzetesektől
megvédjék.
Útközben Moldva felé tatár fogságba esett
és 400 aranyat kellett fizetni szabadon bocsátásáért. 1614-ben már Varsóból írt a pápának, levelében II. Tomsa István (Stefan II.
Tomsa 1611. november – 1615. november)
moldvai vajdára panaszkodott, aki távozásra
kényszerítette Moldvából. Nem maradtak
fenn dokumentumok, amelyek a vajda ellenséges magatartását bizonyítanák, de valószínű, hogy a vajda durva uralkodói magatartása ijesztette meg és lengyel létére az esetleges következményektől félt. A politikaidiplomáciai kapcsolatok normalizálódásával
a viszonyuk is rendeződött, ennek érdekében
V. Pál pápa pápai brévét is küldött a vajdának 1614 végén. 1617 végén vagy 1618 elején halt meg. Noha a lengyel nuncius által
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készített beszámolóban nincs arról szó,
hogy gyilkosság áldozata lett volna, Marcus Bandinus mégis felveti annak a lehetőségét, hogy a bákói szerzetesek mérgezték
volna meg: „[…] több mindent szerzett
volna, ha az övéi (a szerzetesek) nem mérgezték volna meg.” Lubienecki nyitotta
meg a lengyel püspökök sorát a bákói püspökség élén. Az első (Quirini és Arsengo)
és az utolsó kettő (Carenzi és Berardi) kivételével mind lengyelek voltak.
Adam Gosckit (Gorski, Goski) a lengyel
nuncius nevezte ki adminisztrátorrá a megüresedett püspöki szék helyett 1618. január
22-én. A nuncius a püspöki székbe is őt
javasolta és a lengyel király választása is rá
esett. A teológiában rendkívüli jártasságra
szert tevő konventuális ferences Gorski
Itáliában tanult, 1607 után az ilyvói ferences iskola régense lett. 1612-1615 között a
vörös-lengyelországi ferences rendtartomány főnöke, 1616-ban az ilyvói Szent Kereszt kolostor gvárdiánjaként szerepel. Kinevezése körül bonyodalmak nem voltak,
V. Pál pápa 1618. november 28-án nevezte
ki bákói püspökké. Működéséről sokat nem
lehet tudni, még azt sem biztosan, hogy
egyáltalán járt-e püspöki székhelyén. Marcus Bandinus a már említett jelentésében
megemlíti, hogy ő volt az, aki Bákóból és
Kutnárból Lengyelországba vitte a kegyszereket. A népet jó taktikázással megnyerte és mindent magával vitt midőn egy lázongás alkalmával a nép a hegyekbe menekült, ami akkoriban gyakori volt. Helyettük
egy szekrényt téglával töltött meg, majd a
háborús mozgalmak állandósulása miatt a
szekrényt a népnek visszaadta, hogy a hegyekbe menekítsék. Amikor minden elcsitult, visszahozták, de csak téglát találtak
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benne. A nép ekkor utálta meg az idegenehagyta hátra a moldvai katolikusok életére
ket.
vonatkozóan, aminek értékét növeli, hogy
A 18. század elején Moldva szempontjáfeljegyzései nagyrészt saját tapasztalatból
ból fontos események történnek a katolikus
születtek és nem másod- vagy harmadkéz ből
világ központjában, ugyanis 1622. január
vett források alapján dolgozott, ahogy a kor
14-én XV. Gergely pápa megalapítja a Hitmás jelentésíróinál gyakran előfordul. 1644
őszén érkezett Moldvába, a kinevezését megterjesztés Szent Kongregációját (Sancta
erősítő okiratot (pápai bréve) csak a követkeCongregatio de Propaganda Fide). A
Szentszék keretén belül műző év július 25-én kapta meg,
ködő, bíborosi tanácsból álló
mely idő alatt számtalan megszervezetnek az volt a célja,
aláztatást kellett elviselnie,
hogy a kor viszonyai között
ugyanis a moldvai hivatalos
a katolikus hitet terjessze a
szervek megbízólevél híján
világban. Mivel a lengyel
csupán kóbor barátnak nézték
püspökök nem mindig tarés a vajda is eltiltotta minden
tózkodtak Moldvában, a
vallásos tevékenységtől. A
v aj d a l en g ye l t i t k ár a,
Szentszék különös figyelmet
fordított erre a területre és
Kutnarski áskálódásai miatt
1623. április 25-én a Kongmajdnem távoznia is kellett.
XV. Gergely pápa
regáció keretén belül létreEzt követően kezdte meg egyházlátogató körútját a katolikus egyház helyhozták „a Konventuális Ferencesek Moldvai és Havasalföldi Misszióját”, amit
zetének feltárása és az aktuális viszonyok
„Primogenita Sancti Congregationis de
rögzítése érdekében, nem utolsó sorban a
Propaganda Fide”-nek is neveztek. Később
Szentszék és a kongregáció informálása éra konventuális ferencesek tevékenysége
dekében. A mintegy három hónapig tartó
csupán Moldvára szorítkozott, de Bákóban,
látogatása ideje alatt mintegy 33 települést
Jászvásáron és Kutnáron obszerváns ferenkeresett fel, ahol akkor még katolikusok élcesek, illetve jezsuiták is működtek. A
tek. Mikecs László tüzetesen megvizsgálta
misszionáriusok felettese a missziós preBandinus itineráriumát és úgy találta, hogy a
fektus volt, aki egyben a mindenkori püsszerző nem járt minden helységben, de erről
pök általános vikáriusa is volt. Az állandó
részletesebben lesz szó a megfelelő fejezetpüspökhiány ellensúlyozása és a püspökség
ben. Bandinus jelentését 1648. március. 23problémáinak megoldása céljából időnként
án fejezte be, a XIX. század végétől egyszepüspököket is küldtek Moldvába, őket
rűen Codex Bandinus néven emlegetik, amiapostoli vizitátoroknak nevezték. Ilyenek
kor V. A Urechia román akadémikus a Rovoltak Petrus Deodatus (Pietro Deodato),
mán Akadémián tartott, a kéziratot bemutató
Marcu Bandinus, Vito Pilutio és Petrus
előadásában így nevezte a jelentést.
Parcevic.
Bandinus idejének nagy részét Bákóban tölKözülük legfontosabb Marcus Bandinus,
tötte, leveleinek jelentős részét is innen írta.
aki talán a század legfontosabb forrását
1650. január 27-én halt meg, temetéséről tit-
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kára, Petrus Parcevic gondoskodott.
Parcevic már tíz éve volt
Moldvában és ismerte az ottani
viszonyokat. Bandinus halála
után a fejedelem kérte, hogy őt
nevezzék ki Bandinus utódjául.
X. Ince pápa jóváhagyta a kérést, de a végrehajtás már VII.
Sándor pápára maradt, így a
Propaganda csak 1656. február
3-án választotta meg Marcianopolis érsekévé
és március 25-én szentelték fel. Moldva kormányzásában nem erősítették meg, helyette
belevonták a törökök elleni támadó hadjárat
politikájába, aminek következtében a moldvai katolikus egyház új útra terelődött. Moldva apostoli kormányzójává csak 1668-ban
nevezték ki. Pozícióját ügyen használta fel,
hogy a moldvai magyar lakosság számára
biztosítsa a papi ellátást. Ez a jezsuita házaknak a lengyel provinciához való hozzácsatolása után jöhetett szóba, amikor a csíksomlyói ferencesek ismét elérkezettnek látták az
időt a bákói kolostor megszerzésére, amire
1670-ben sor is került. Parcecic 1670-ben
Csíksomlyóra ment és július 2-tól átadta a
kolostort az obszervánsoknak. Innen két ferencessel tért vissza Bákóba, ahol a csíksomlyói gvárdiánnak, Taploczai Istvánnak szabad kezet adott a moldvaiak lelkipásztori ellátását illetően. Természetesen Parcevic ezen
intézkedéseit a konventualisták ellenezték,
de ugyanezt sugallták a bákói lengyel püspökök is. Amikor 1671-ben a lengyel nuncius
igazolásra szólította fel Parcevict a kolostor
átadásának ügyében, nem bocsátkozott tulajdonjogi kérdésekbe, csupán azt hangsúlyozta, hogy a csíksomlyói kolostor közel van
hozzá és szükséges, hogy a ferencesek Mold-
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vában szerezzenek új nemzedéket, mert a katolikusok inkább magyarul beszélnek és
hasznos lenne magyarul beszélő papokat nevelni. Panaszkodott továbbá a templom elhanyagolt állapota miatt, amely már düledezőben
volt. Parcevic fáradozásai
hiábavalónak bizonyultak,
mert a lengyel nuncius nem
méltatta válaszra. Annyit még sikerült elérnie, hogy Taploczait általános helynökévé
nevezzék ki, 1674-es halála után viszont
előbbi helynökét, Barkutz Jánost bízták
meg Moldva kormányzásával. Miután Róma végképp belátta, hogy Parcevicnek igaza volt, XI. Imre pápa 1677. január 11-én
Taploczait Moldva apostoli vikáriusának
nevezték ki, de ő már a következő év őszén
meg is halt. A kolostor Rákosi Gábor atyát
rendelte ki a moldvai lelkipásztorkodásra,
de Vito Piluzzi konventualista szerzetes
1679. évi érseki és moldvai kormányzói
kinevezésével végképp eltűnt minden remény arra, hogy a bákói kolostor a csíksomlyói ferencesek befolyása alatt maradjon.
A püspökök székhelyüktől való távollétének VII. Sándor pápa igyekezett véget
vetni egy speciális dekrétum keretén belül
a tridenti zsinat újító szellemisége nyomán.
Az 1662. július 26-án kiadott dekrétumban
a püspökök feladatait tisztázza és a Moldvai egyház helyzetére is hivatkozik. A dekrétum nyomán egy esküformulát is létrehoztak, amelyhez minden ezután következő
püspöknek tartania kellett magát. VII. Sándor pápa ennek jegyében nevezte ki a következő püspököt, a lengyel obszerváns
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ferences Stefan Atanazy Rudzinskit 1662. láláig tartott. A XVIII. század ismét új fejejúlius 31-én, de csak augusztus 12-én szen- zetet hoz a bákói püspökség történetében,
telték fel Rómában. A következő évben ugyanis a püspökök egyre ritkábban látogatmeglátogatja a katolikus községeket és je- nak el Moldvába. Ennek oka elsősorban az
lentést is készített, amelyben a moldvai volt, hogy a püspökség jövedelme nem bizegyház helyzetét lesújtónak találta és csu- tosította a püspökök megélhetését, de szerepán 25 katolikus egyházközségről számol pe volt annak is, hogy befolyásos bojár csabe. Rudzinski püspöksége alatt nagy hord- ládok kaparintották meg a terebesi (Trebisu,
erejű esemény is történt Moldvában, ugyan- ma Barati) egyházi birtokokat. Terebesen
is 1663. április 27.- május 1. között megtar- voltak a katolikus püspökség birtokai,
tották az első és 2001-ig (2001-2004 között amelynek lakói az uralkodói adók alól is
Iasi-ban tartották meg a második zsinatot mentesültek. Ilyen bojár volt Constanti
Petru Gerghel iasi-i püspök vezetése alatt) Ruset, aki 1737-ben jelentős birtokokat kaaz egyetlen egyházmegyei
parintott meg és akitől Pesci
zsinatot Bákóban, amelyprefektus jogi úton próbálta
nek határozatairól a fent
visszaszerezni azokat, erednevezett jelentésében is
ménytelenül. Egy pár évtibeszámol. A zsinati határozeddel később egy
zatokon kívül a jelentés
Manolache nevezetű bojár
beszámol a katolikusi egycsalád szerzett meg újabb
ház akkori, nem éppen kedbirtokokat, így a püspökök
vező helyzetéről és a hívek
csak a romos állapotú tempszegénységéről is. A zsinat
lommal maradtak, lakhely
összehívása a helyzet javínélkül. Ennek fényében vátását tűzte ki célul, többek
lik érthetővé, hogy a püspöközött a paphiány enyhíté- Petru Gherghel, Jászvásári püspök, komoly kök kénytelenek voltak Lenküzdelmet folytat a moldvai magyarok anyanyelvi kérelmei ellen a mai napig is.
sét.
gyelországban lakni. ÁltaláA XVII. század végén
ban csak akkor jelentek meg
nagy botrányt keltett a kutnári plébánosnak, Moldvában, amikor a bérmálás szentségét
Johannes Baptista Berkucének magatartása, kellett kiszolgáltatni. Időközben a missziós
aki 1674-ben kétes eredetű dokumentumok- prefektusok éppen a püspökök távoli tartózkal tért vissza Rómából, amelyek az éppen kodása miatt kaptak jogot a szentség kiszolelhunyt Petrus Parcevic apostoli vizitátor gálására, de a püspökök ezt ellenezték, noha
helyettesévé tették volna. A következő év- nagy sietséggel látogatták meg az egyházmeben a leendő apostoli vizitátor Vito Pilutio gyét és igyekeztek is vissza Lengyelországattól tartott, hogy Berkuce a püspöki széket ba. 1732-ben Bossi prefektus a Kongregáció
akarja megkaparintani, amelyre ő is áhíto- azon kérdésére, hogy a jelenlegi püspök,
zott. Ez az áldatlan helyzet Rudzinski halá- Parysowicz miért nem tartózkodik Moldválától, 1675-től Jakub Franciszek Dluski ban, azt válaszolta, hogy a hívők nehéz életkonventuális ferences püspök 1693. évi ha- körülményei és a misszionáriusokra, illetve a
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püspökök életére leselkedő állandó veszély
indokolják távollétét.
Bákóban 1741-ben jelenik meg ismét püspök, Raimondo Stanislao Jezierskí személyében, aki 45 éves püspöki szolgálata alatt
először és utoljára tett egyházlátogatást
Moldvában. Számos levelet és egy jelentést
is írt a moldvai egyházról, amelyben természetesen az egyház nehéz helyzetéről tudósított. A moldvai egyház nehéz helyzetére hivatkozva, 1752-ben Jezierski püspök levelet
írt XIV. Benedek pápának, amelyben arra
kérte, hogy a bákói püspöki székhelyet Lengyelországba helyezze át. A lwovi érsek
megígérte neki, hogy Sniatyn városában erre
megfelelő területet ad. Ilyen előzmények
után augusztus 2-án XIV. Benedek pápa elkülönítette Sniatyn városát a lwovi érsekségtől és a bákói püspökség székhelyévé
tette meg. Az elkövetkező években Jezierski
kinevezte Laidet prefektust általános vikáriussá és ezzel a moldvai katolikusok sorsát a
missziós prefektusokra és a misszionáriusokra bízta.
Pietro Karwosiecki követte Jezierskit a
püspöki székben 1782-ben és 1789-es haláláig viselte a méltóságot. Ő volt az utolsó
lengyel püspök, akit a lengyel király ajánlott
a Szentszéknek. Karwosieckit VI. Piusz pápa nevezte ki Jezierski segédpüspökévé
1776-ban. A moldvai egyház számára szinte
ismeretlen maradt, csupán Giuseppe
Martinotti prefektus személyes beszámolójából alkothatott némi képet, aki 1779-ben
meglátogatta Lengyelországban. 1788-ban a
Szentszék Fedele Rocchi missziós prefektust
nevezte ki a püspök általános vikáriusává.
Az utolsó lengyel püspök halálával a moldvai ferences misszió új fejezetet vesz.
A moldvai misszió felszabadult a lengyel
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VI. Piusz
egyház gyámsága alól, de továbbra is maradt kapcsolata vele. 1789-től a bákói püspöki szék ismét megüresedett és csak 1808.
november 29-én lesz új püspöke, amikor
VII. Piusz pápa az olasz Bonaventura
Carenzit nevezte ki erre a méltóságra. Mivel
Moldvában létezett egy erős ellenzék, amely
nem fogadta el, hogy egy katolikus püspök
székeljen a vajdaságban, 1814-ig nem sikerült Moldvába jönnie. Viszont még ebben az
évben, a Kongregáció dokumentumaiban
sem egyértelmű okok miatt lemondott, illetve kérte áthelyezését Ubriába, amit a pápa el
is fogadott. Így nevezte ki a Kongregáció
1815-ben a volt prefektust, Giuseppe
Berardit bákói püspökké. A helyzetét megnehezítette az, hogy a vajdai tanács és az
ortodox metropolita, illetve a török Porta
egyik határozata nyomán megtiltották, hogy
Moldvában katolikus püspök székeljen,
ezért a Szentszék 1817-ben lemondott a püspöki címről és csak apostoli vikáriusnak ti-
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tulálták Berardit. Apostoli adminisztrátori
tisztségében püspöki feladatokat is el tudott
látni, és ő volt az utolsó püspök, aki a bákói
püspökség címét viselte, noha a moldvai és
a török hatóságok nem ismerték el. 1818.
április 20-án hunyt el és vele Moldva eddig
leghosszabb életű püspökségének püspöki
névsora zárult le.
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Karácsonyi számláló
Legközelebb, ha arra járok
ismét keresztet vetek.
Egyet, aztán kettőt –
kimosom reggelig az időt.
Világos lesz, és deres tél,
fehér reggel,
fehér szalma az istállóba.
Hóval jön az ég – ha jön még valaha –
az ég Emberfia.
Megkérdi: Hány óra van a földön?
Hat múlott – válaszolom,
és néhány átaludt órával megtoldom:
Hatnál is többet elhallgattam…
Keletre néz, a Szeretig ellát.
Korán jöttél, mondanám, elnémult anyanyelven. És váratlan.
Még egy napot,
kettőt, hármat, adj, ha van!
Gyalogút vezet át a szoknyás Kárpátokon,
Ott van, amiért jöttél, amivel tartozom.
Iancu Laura
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Pro Educatione
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Karácsony a világ körül,
avagy ki érkezik az ajándékokkal
világszerte
Kedves gyerekek!
December hónap tele van izgalmakkal. Év
vége előtt végre egy egész hónap áll a rendelkezésetekre, amely titkokat, meglepetéseket és örömöket rejteget. Mindazt, amire
a gyerekek vágynak. A téli szünet tovább
fokozza a jó hangulatotokat. Gyerekkorunkban mi is nagyon vártuk a decembert. Vártuk, de ugyanakkor egy kicsit féltünk is tőle. Vajon lesz-e elég meglepetésben részünk? Vajon elolvasta a Mikulás és az angyalka azt a sok-sok levelet, amelyeket év
közben írtunk nekik? Felnőttként aztán rájöttünk arra, hogy végeredményben nem is
az ajándék mennyisége a lényeg. Nem a
fenyőfa alatt tornyosuló ajándékdobozok
mérete és tartalma. A lényeg, ahogy a Kishercegben is olvashatjuk: láthatatlan. Hiszen a szeretet, az egymáshoz való tartozás
érzése, apa és anya meghitt közelsége, a
Jóistenre való figyelés és a kis Jézus megszületésének az ünneplése december legmélyebb titka és egyben legcsodálatosabb kegyelme.
A Szeretet ünnepe zárja az óévet és nyitja
meg az újat. Ez az ünnep olyan mély érzésre akarja felhívni a figyelmet, amelyben
mindig a „másik” a lényeg. Nem az a fontos, hogy „én” mit és mennyit kapok, ha-

Csángó Tükör

nem leginkább az, hogy a „másiknak” hogyan tudok örömöt szerezni. Nagyon fontos
gyerekek az, hogy ebben a világban, amelyben élünk, minél több embernek próbáljunk
örömöt szerezni, hiszen úgy szüleink, mint
pajtásaink vágynak az örömre, vágynak arra,
hogy szeressék és elfogadják őket. Feladatunk tehát december hónapban az, hogy minél több örömöt szerezzünk mindazoknak,
akik körülvesznek bennünket, hogy szebbé
váljon körülöttünk a világ, jobbá váljanak az
emberek.
A karácsonyi ünnepek évszázadokig Húsvét
árnyékában voltak elrejtve. Csak a XIX. századra vált Európában a karácsony az első
számú keresztény ünneppé és alakult át fokozatosan fontos családi eseménnyé. Lássuk, hogy csodálatosan szép, nagy világunkban hogyan várják a meglepetéseket a gyerekek és a felnőttek, és ki hozza számukra el
a Jóisten üzenetét? A nagyvilágban nemzetenként változik, hogy karácsonykor kicsoda
az a „küldött”, aki a meglepetéseket hozza a
család apraja-nagyjának. Van ahol a Mikulás, máshol Jézuska, az angyalka, néha egy
öreganyó, vagy éppen egy manó az, aki a
várva várt meglepetéseket odacsempészi a
karácsonyfa alá, vagy elhelyezi a szobában.
Oroszországban Bábuska érkezik a gyerekekhez: ő ajándékokat osztogató kedves
öreganyó. Az orosz hagyomány szerint az
öregasszony találkozott a kis Jézushoz
igyekvő napkeleti bölcsekkel. Mikor megtudta, hogy hova tartanak, elhatározta, hogy
velük tart, hogy szemügyre vehesse az újszülöttet. Mivel túl hideg volt, meggondolta
magát és nem indult el velük. Amikor mégis
rászánta magát az indulásra, már nem találta
sehol a megszületett kisdedet. Ezért járja
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azóta is a városokat és benéz minden házba,
hátha rábukkan a kis Jézusra valahol. Oroszországban január 7-én ünneplik a karácsonyt. A keleti ortodox egyház ugyanis
még mindig a Julianus naptárt használja. A
tradicionális ünneplésben fontos szerep jut
az imának, valamint egy 39 napos böjtnek,
amely január 6-ig tart. Karácsony este a hívek összegyűlnek az ortodox templomoknál
az ünnepi körmenetre, melyre házilag készített lámpásokat és gyertyákat visznek.
Olaszországban, Európa csizmájában, az
olasz legenda szerint egy jóságos boszorkány, Strega Befána a főszereplő, aki egy
öreg, fekete ruhás asszony. Ő osztogatja a
gyerekeknek az ajándékokat. Befána boszorka gyermektelen özvegy volt, amikor a kis
Jézust kereső három bölcs útjába került a
Betlehembe vezető úton. Amikor megkérdezték a bölcsek tőle, hogy merre van Betlehem, nem adott nekik megfelelő útbaigazítást, mivel túlságosan lefoglalta a takarítás,
lefoglalta a saját problémája. Hamarosan
rájött, hogy nagy hibát követett el és elindult
megkeresni a kis Jézust. A jóságos boszorkány mind a mai napig keresi a kisdedet.
Ezért január 6-án, azaz Vízkereszt napján,
házról-házra jár, hogy ajándékot osztogasson a jó gyerekeknek.
Görögországban a karácsony 12 napig tartó
folyamatos ünnep. A december 25-től január
6-ig terjedő időszakot Dodekameronak nevezik (jelentése 12 nap). Ide tartozik mindhárom ünnep: a karácsony, az újév és Vízkereszt. A karácsonyi ünnepkörhöz itt nagyon
sok legenda és babona is kötődik. Azt tartják, hogy a Föld mélyén gonosz manók élnek, a kalikandzaroszok. Ők azzal foglalatoskodnak év közben, hogy a Földet tartó
fának a törzsét elfűrészeljék. Karácsonykor
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azonban felhagynak ezzel az elfoglaltságukkal, feljönnek a föld felszínére, és az embereket kezdik el bosszantani. Az emberek lakásaiban nagy galibát csapnak, törnek - zúznak, megesznek mindent az emberek elől. A
manók a tűztől viszont nagyon félnek. Ezért
a házi tűzhelyben a láng soha nem aludhat
ki. Vízkeresztkor a pap által megszentelt
víznek a szent ereje visszaűzi őket aztán a
Föld mélyére.
Spanyolországban, Közép- és DélAmerikában a napkeleti Bölcsek visznek
karácsonyi ajándékokat a gyermekeknek. A
három király története nyer ezekben az országokban főszerepet. Különösen Balthasar
király, vagyis Boldizsár örvend a legnagyobb népszerűségnek.
Franciaországban a gyerekek az öreg Télapót várják. Ő Szenteste látogatja meg a jó
gyerekeket, és ajándékokat visz számukra.
Dél-Afrikában is ismerik a karácsonyt. Itt
az afrikaiak elterjedt szokása az ún. dobozcsere. A kis dobozkák elsősorban házilag
elkészített, gyümölcsös süteménykéket tartalmaznak. Ezekkel keresik fel a dél afrikaiak szeretteiket. A dobozt azonban csak este,
a családban szabad felnyitni, mivel ellenkező esetben nem hoz szerencsét. DélAfrikában a hiedelem szerint a fekete hajú
és bőrű, piros ruhát viselő Fekete Péter hozza az ajándékokat december 24-én.
Bizonyos országokban Szent Miklós püspök
nem egyedül utazik. Segítő kíséri el meglepetésekkel teli útjára.
Hollandiában az öreg Sinterklass (Mikulás)
december 6-án látogatja meg a gyerekeket
fehér lovon, vörös, püspöki ruhában. A monda szerint Spanyolországból utazik oda gőzhajón. A holland Mikulást szolgája, Fekete
Péter követi, aki fekete zsákot cipel a hátán
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és kezében egy könyvet hoz magával. Ebben
a könyvben van feljegyezve, hogyan viselkedett az év folyamán minden holland gyermek. A cselekedetek függvényében a jó
gyerekek ajándékot kapnak a püspöktől, míg
a rossz gyerekeket szolgája, Fekete Péter
beteszi a zsákjába.
Szent Miklós Németországba is szolgájával
érkezik. A Weihnachtsmann kísérőjét
Knecht Ruprecht, Krampus, vagy Swarzer
Péter néven ismerik. Szent Miklós kísérője
hátán zsákot, kezében pedig virgácsot tart. A
püspök ajándékot osztogat minden jó gyereknek. Azokat a gyerekeket, akik rosszak
voltak kísérője veszi kezelésbe. Ezek ajándékok helyett büntetésből virgácsozást kapnak.
A Jultomten (a Mikulás elnevezése Svédországban) egy manó segítségével osztja szét
az ajándékokat. Repülő szánon utazik, melyet Thor, a mennydörgés istenének kecskéi
húznak a magasban. A Juul Nisse nevű manók, egész évben a házak padlásain rejtőzködnek és várják, hogy segíthessenek
Jultomtennek. A gyerekek, hogy a segítő
manók ne éhezzenek, tejet és rizsfelfújtat
visznek fel a padlásra. Így a tündék sem maradnak éhesen.
A német hatás alatt levő Ausztriában és
Svájcban a Christkindl (gyermek Jézus),
vagyis karácsony szülötte hozza az ajándékokat. Egyes városokban a Szent Gyermeket
várják, máshol pedig Christkindl szép angyal képében száll alá a mennyből és lepi
meg a csodálkozó gyerekeket.
Angliában Karácsony Apó (Father
Christmas) a meglepetések szervezője
(angolul Santa Claus néven ismert). Hosszú
piros ruhájában rejti el az ajándékokat. Hajában ágakból készült krisztustövissel érke-
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zik. A mi szokásainktól eltérően, az angol
gyerekek december 25-én reggel kapják
meg a csomagokat. A Télapó a kéményen
keresztül érkezik, majd a kandallóból bújik
elő. Ajándékait egy hosszú, vastag zokniba
rejti el.
A norvég családok már december elején
készülődnek a karácsonyfa feldíszítésére, s
meggyújtják az első adventi gyertyát. December 24-én ellátogatnak a temetőkbe és
minden sírra égő gyertyát helyeznek. Este a
családok körbetáncolják a karácsonyfát és
énekelnek.
A dán családoknál a mennyezetre akasztják
az adventi koszorút. A karácsonyfát dán
zászlókból álló füzérrel és piros-fehér szívekkel ékesítik.
Az Amerikai Egyesült Államokban karácsony fényét elhomályosítja a november
végi Hálaadás ünnepe. Így az amerikai gyerekek alig egy hónap leforgása alatt két családi ünnepen is meglepetésben részesülnek.
A nagy játékgyártók és forgalmazók járnak
a legjobban, akik szinte minden új játéktermékük világpremierjét az amerikai ajándékozási szezonhoz igazítják. Az itteni gyerekek meséiben Santa Claus, azaz a Mikulás
rénszarvas szánon érkezik, a kéményen keresztül lopózik be, és rejti a fenyőfa alá
ajándékait. Szinte mindent a fogyasztói szokások határoznak meg, a karácsony végül is
a kereskedők örömünnepe. Az ajándékozási
és vásárlási lázat fokozzák az egymást érő
leértékelések és kiárusítások. Ha a szeretet
ünnepe nem lenne, valamit ki kellene találni
helyette. Cinikusság ide vagy oda: karácsony táján az amerikai emberek mintegy
hetvenmilliárd dollárral emelik meg az üzleti forgalmat.
A muszlim többségű Libanonban is állami
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ünnep a karácsony. Az iszlám hitű emberek
keresztény barátaikkal és ismerőseikkel járnak karácsonyi koncertekre, melyek itt nagy
népszerűségnek örvendenek. Az ünnep itt is
inkább világias jelleget ölt. A templomok
természetesen nyitva állnak a szentmisére
igyekvő hívek számára. A házdíszítés, fények felfüggesztése Libanonban sem marad
el, az ételek pedig vegyítik az európai és a
közel-keleti ízeket, így a tányérokon jól
megfér egymás mellett a pulykasült és a
tabulé.
Írországban december 13-án ünneplik Little
Christmas (Kiskarácsony) napját. Ezen a napon gyertyát állítanak az ablakokba, whiskyt
készítenek a Télapónak (hogy ő se fázzon
meg), répát a szánt húzó rénszarvasoknak
(hogy legyen erejük továbbvágtatni), majd
feldíszítik a karácsonyfát és elmennek az éjféli misére.
A mai Jordánia területén, már évszázadokkal ezelőtt templomot emeltek Krisztus születésének helyén. Az éjféli szentmisére a világ minden tájáról özönlenek ide a keresztények. Térdelve csókolják meg azt az ezüstcsillagot, amely Jézus születésének a helyét
jelöli.
Az európai országokban mindenütt állítanak
karácsonyfát. A karácsonyfa német hagyományok szerint elterjedt szokás. A gyerekek
természetesen az ajándékok miatt is várják a
karácsonyt, amelyeket Magyarországon általában Jézuska, az angyalka vagy a Télapó
hozza.
Varázslatos ünnepi hangulat vár arra, aki a
szeretet ünnepére a messzi Északra, Lappföldre utazik. A hó és jég országában garantált a fehér karácsony. Lappföldön úgy tartják, hogy itt lakik a Mikulás. Lappföld nem
más, mint egy kulturális régió, amin több
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ország is osztozik: Norvégia, Svédország,
Finnország és Oroszország. Számos turista,
aki karácsonyra ide utazik, kíváncsi a sarki
fényre, amely egy csodálatos, lenyűgöző
fényjelenség.
Tudtátok-e?
* A fenyőfaállítás tradícióját az angolok is a
németektől vették át. Karácsonykor a Londonban felállított legnagyobb karácsonyfa
Norvégiából érkezik a Szigetországba annak tiszteletére, hogy az angolok a norvégoknak a II. világháborúban segítséget
nyújtottak.
* Lengyelország erős katolikus hagyományokkal rendelkezik. A lengyeleknél az ünnepi vacsora imával kezdődik, majd közösen elfogyasztják az Oplatteck-et: a Szent
Családdal díszített ostyát. Így emlékeznek a
kis Jézus születésére. A teríték közé szalmát
is raknak, és mindig fenntartanak egy üres
helyet a váratlanul betoppanó vendégek
számára.
* A lett gyerekek a legszerencsésebbek a
világon: onnantól kezdve, hogy december 6
-án a Mikulás belép a házba, nem távozik
onnan két héten keresztül. Ez idő alatt minden este ajándékokkal lepi meg a csodálkozó gyerekeket.
* Svájc legnagyobb városában, Zürichben,
karácsonykor mesevillamos viszi körbe a
városon a karácsonyi dalokat éneklő gyerekeket.
* Új-Zélandon a karácsony nyárra esik, így
az ünnepet a tengerparton töltik, hideg sonkát esznek, amit a felnőttek sörrel, a gyerekek üdítővel öblítenek le.
* Ausztráliában, ezen a távoli földrészen, a
Mikulás kengurun érkezik.
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Hogyan mondjuk “Boldog karácsonyt!”
más nyelveken?
Afrikaiul – „Geseënde Kersfees”
Angolul - „Merry Christmas”
Argentinül - „Felices Pascuas”
Brazilul – „Boas Festas”
Csehül – „Vesele Vanoce”
Dánul – „Gladelig Jul”
Filippinóul – „Maligayang Pasko”
Finnül - „Hyvaa Joulua”
Franciául – „Joyeux Noël”
Görögül – „Kala Christouyenna”
Hollandul – „Vrolijk Kerstfeest”
Hawaii nyelven – „Mele Kalikimaka”
Héberül – „Mo’adim Lesimkha”
Izlandul – „Gledileg Jol”
Indonézül – „Selamat Hari Natal”
Írül – „Nollaig Shona Dhuit”
Japánul - „Kurisumasu Omedeto”
Kínaiul –

乐 („Saint Dan Fai

Lok”)
Koreaiul – „Sung Tan Chuk Ha”
Litvánul – „Linksmu Kaledu”

Csángó Tükör
Recept
Kobrics

Hozzávalók: 1 dkg élesztő, kiskanál cukor, 4
-5 dl tej, 2 evőkanál só, 50 dkg
finomliszt, a tetejére darabos
só
Románul covrig, kovricsnak ejtik, innen a
kobrics elnevezés. Az élesztőt egy kevés, a
cukorral összekevert tejben felfuttatják,
majd a szobahőmérsékletű liszttel, 2 evőkanál sóval és annyi tejjel, amennyit felvesz,
kemény tésztává gyúrják. Kelni hagyják 1-2
órát. Aztán a tésztából kb. 20 centis pálcikákat sodornak, és 8-ast formálnak belőlük.
Kicsi perecek lesznek. Egész tojással megkenik, darabos sót szórnak rájuk. Tepsibe
rakják, és sütőben megsütik.
Szokás
• Van úgy, hogy nem perec alakúra, hanem
O betűre formázzák.
• Régen karácsonykor, szilveszterkor ajándékba adták az énekeseknek, boldog új évet
kívánóknak.
• Pusztinában ezt régebben fonott kalácsnak
nevezték, mert két pálcikát összefontak és
kerek formát adva megsütöttek.

Malájul – „Selamat Hari Natal”
Maori nyelven – „Meri Kirihimete”
Németül – „Froehliche Weihnachten”
Norvégul – „God Jul”
Olaszul - „Buone Feste Natalizie”
Perui nyelven – „Felices Fiestas”
Portugálul – „Boas Festas”
Románul - „Craciun Fericit”
Spanyolul – „Feliz Navidad”
Szlovákul – „Vesele Vianoce”
Wales-i nyelven - „Nadolig Llawen”

Nyisztor Tinka- Pákozdi Judit:
Csángó galuska
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A kerekszegre járó leján
Vót egy jó komám, János Medárdnak hítták.
Ő beszélte nekem, hogy mikor fiatal vót,
szomszédosok vótak egy erőst erőst szép
lejánval, Káplár Apollóval. Még kölykek
vótak s imá megkezdték a szerelmeskedést.
A hiúba, s a buglyákba, s a lunkába, mindenütt, ahol csak érték. Hát, ahogy ez lenni
szokott, egyszer csak megtörtént a baj,
Apollócskának született egy leánkája. Na,
vót Isten s Krisztus! Kapott a leján es, s kapott Medárd es a hátára, de imá a baj
megvót.
Na, Apollócska szülei nekitőkedtek a
legénnek, hogy vegye el, s kérje meg a
leányikot, adnak egy darab fődet, marhákot
es, mindent ígyirtek, de heába. Medárd még
erőst fiatal vót, tám tizenhét esztendős, nem
vót még katona se, a szülei semmiképp nem
hagyták, hogy megházasodjék. Majd, ha
kitőti a katonaságot, akkor elveheti!
Na, a legén bévonult Csernaviczba, három
esztendeig vót katana. Odahaza Appollócska
élte a világját, evvel es, avval es,
szógalegényekvel, s még házos emberekvel
es! Ugye a hír menyen, Apollócskának ment
a bűze még a katonaságnál es, me vótak a
faluból még más legények es, azok megmondták, hogy mi van. Medárd megtudta,
hogy Apollóból egy kerekszegre járó
bulándra lett. Mikor osztán leszerelt, nem
vette el Apollót. Megmondta neki, hogy
mindent tudok, s nem kellesz!
Fogta magát s elment Móduvába, Szeret városába, ott elszegődött egy bojérhoz kocsisnak. Fuvarozott ezt- azt, amit kellett, járt fel
Bukovinába es. Akkor még nem vót meg a
vasút, nem vót vonat, Medárd hordozgatta a
bojért, ahova kellett, Csernaviczba es jártak
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fel. Útjikba esett egy falu. Úgy hítták, hogy
Tereblest. Alyan vegyes népség lakta. Vótak benne svábok, lengyelek, szlovákok,
oláhok es, tám egy- két magyar es. Egyszer
megállottak egy helyt itatni s hát a kútnál
meglátott Medárd egy szép, ügyes lejánt.
Megszólította, a leján kacagott, s mutatta,
hogy nem érti, hogy mit mond. Hát kiderült, hogy a leján szlovák vót. Érdekes, mert
az vót a neve, hogy Huszár Petronella. Medárd tudott jól lengyelül s valahogy szót
értettek. Osztán többször es találkoztak s
megszerették egyik a mást, Medárd elhatározta, hogy feleségül veszi.
Haza es ment Istensegítsbe, hogy béjelentse
az apjáéknak, hogy meg akar házasodni. Az
apja nem vót odahaza, csak a mostohaanyja. Hát mit beszélgettek, mit nem, de csakes
a házasodásról vót a szó, esszeszólalkoztak,
a mostohaanyja lekapta a szegről a
laskasirítőt, s vágni kezdte a legént. A komám jó kemén legény vót, megragadta a
vénasszont, megrázta jól, s bévágta a
kutrucába. Azután már nem merte megvárni
az apját, mert félt, hogy az apja megüti.
Visszament Szeretbe, igen, de ahhoz hogy
megházasodjék, kellett neki a keresztlevele.
Titokban esent hazament a faluba, a plébániára. A papunk megkérdette:
-Mi az, fiam, Medárd, te házasodol?
-Igen, meg akarok házasodni!
-S kit akarsz te elvenni?
-Egy tereblesti lejánt.
-Te nem vehetsz el mást, csak Káplár Apollócskát, nektek gyermeketek van!
A papunk kezdett kiabálni, valahonnat
Apolló es odakeveredett, az es neki szájalni. Valami rokonja volt a papnak. Akkor
Medárd se vót rest, kezdte a szemire hányni
Apollónak, én szerettelek tégedet, el akarta-
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lak venni, apámék nem hagyták, hogy
katanaság előtt megházasodjam,s míg én
szolgáltam, te evvel es vótál, avval es vótál,
s avval es vótál!
A papunknak a szája tátva maradott, kérdette
Apollót:
-Igaz ez, leányom?
-Nem, nem, nem igaz!-sipítozott a leján.
-Esküdj meg a feszületre! Tedd rea a kezedet
a keresztre!
Apolló a fejit lesütte, a kezit hátratette. Azt
mondja a papunk:
-Értem, Apolló, te nem vagy becsületes! Elmenj innet, ne es lássalak!
Medárdnak minnyá kiadta a keresztlevelet,
keresztet rajzolt a homlokára s azt mondotta
neki:
-Isten segéljen meg, fiam! Eredj, házasodjál
meg s éljetek boldogan!
Szeretben vót az esküvő. Ott laktak, ameddig
Medárdnak a mostohaanyja élt. Miután
meghót, Medárd hazahozta a családját
Istensegítsbe, s később osztán meg es komásodtunk.

Kóka Rozália: Egy asszon, két asszon
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ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók, be-bejönnek,
és kántálva ráköszönnek,
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték,
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született.
Dsida Jenő
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Külsőrekecsini oktatásának korai időszaka Ioan Epure kapcsán
Trunki Péter
Az iskolai oktatás kezdete
A Bákó megyei, többségében moldvai magyarok által lakott falvak iskolai oktatásáról
a magyar szakirodalom nagyon kevés konkrétumot ismer. A dokumentumokon alapuló
adatoknak annyira híján vagyunk, hogy még
a román szerzők is tetszés szerint válogatnak
és mutatnak be egy-egy kisebb fejezetet valamelyik település iskolájának homályos
múltjából. A közvéleményt és nem utolsó
sorban a helytörténet iránt fogékony helyi
érdeklődőket méltán foglalkoztatja a település iskolájának múltja, hiszen az egykori
közoktatásügy annak nyelvétől függetlenül
nagyban meghatározta az egyes települések
művelődéstörténetét.
Már a halvány visszaemlékezések is megőriztek néhány szórványos epizódot az iskolák alapításáról, az intézményben tanító tanárokról, arról azonban, hogy volt-e tanítás az
iskola alapítása előtt, mikor épült valójában
az iskola, és ami az iskola sajátos légkörét
mutatja: milyen volt az iskola hangulata, arról - legalább is Külsőrekecsint tekintve keveset tudhatunk. Ilyen esetben a szájhagyomány nem elegendő forrás, az érdeklődőnek ennél mélyebbre kell ásnia. Nem véletlen tehát, hogy a ködös kép eloszlatása és a
biztos ismeretekhez való jutás vágya hajtott,
amikor a moldvai magyarság iránti érdeklődésem során figyelmem a moldvai iskolák
története felé fordult. Mostani írásomban
Külsőrekecsin iskolai oktatásának a múltjáról osztok meg néhány gondolatot.
A XIX. század közepén megszülető román
tanügyi törvény az iskola ingyenességéről és
a széles körben kiterjesztett kötelező tanítta-
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tásról rendelkezett. A tanintézmény gyakorlati vezetésének dokumentálásához központilag előállított osztályozónaplók, tanári jelenléti naplók és egyéb adminisztrációs
anyagok rendszeres jegyzését írták elő.
Minden intézmény köteles volt a saját archívumát az egyéb jelentéktelen iratoktól
külön, lehetőleg szekrényben tárolnia. Törekedni kellett a nedvességtől és egyéb jellegű károsodástól való megóvásra, aminek
a tényleges betartását a tanfelügyelőség
rendszeresen, legalább évente egy alkalommal ellenőrizte.1. Az előírásoknak való
megfelelés néhol sikerült, máshol nem.
Azokon a településeken, ahol sikerült teljes
épségben megőrizni az irattárat, viszonylag
könnyen kirajzolódik a megelőző évek tanügyi testületének az összetétele, iskolai aktivitásuk, a tanórákon használt oktatási segédanyagok gazdag vagy szegényes volta, a
könyvtár megléte, illetőleg annak hiánya,
vagyis összességében mindaz, ami az eredményes oktatást és a megfelelő körülmények közötti ismeretszerzést elősegíti.
A külsőrekecsini iskola levéltára, ha nem
is teljesen, de viszonylag jó állapotban
megmaradt, annak dacára, hogy első évben
„...az archívumot egy asztalon tartják. Minden napló poros és teljesen hibásan tárolt.”2. A sorozatos tárolással kapcsolatos
mulasztások észlelése után egy 1909. május
12-én keletkezett jegyzőkönyv arra utasítja
az iskola tanárát, Ioan Epuret, hogy „az iskolai szünetben az elődeitől hátrahagyott
teljes irattárat tegye rendbe.”3. A tanító lelkiismeretes munkájának köszönhetően minden ezt követő jegyzőkönyv az archívum
rendezett tárolásáról és megkülönböztetett
őrzéséről szól.
A tanügyi törvény megszületése óta mint-
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egy harminc évet kellett várni ahhoz, hogy
az elméleti elgondolás a kisebb vagy eldugottabb falvakban, így Külsőrekecsinben is
megvalósuljon. A település első tanévét 1896
-ban szervezték meg, az első tanító M[aria]
Pravetz volt, erről az évről azonban aligha
fennmaradt valamilyen írásos dokumentum.
A népi tudatban általában a tanár(ok) személyéről marad meg több-kevesebb emlék,
Prevetz tanítónőről azonban semmit nem
tudni.
Az iskola kezdeti stádiumáról is keveset
tudunk. Annyi bizonyos, hogy a falunak nem
volt iskolája, ezért az oktatást a mai régi iskolának ismert épület környékén található
valamelyik bérelt házban tartották, azt
ugyanis tudjuk, hogy az iskolaépítés hosszú
előkészületek után az 1918-1919-es tanévre
valósult meg. Az iskolát megelőző helyiség
állapotáról az egyik tanfelügyelői jegyzőkönyv a következőket írja: „Teljesen mocskos, nedves és sötét ház, valóságos putri.”4.
A kivett házat annak rossz állapota miatt
nyilvánvalóan már az elején ideiglenes megoldásnak gondolták, ugyanis már a diákok
tanteremben való elhelyezése is sok gondot
jelentett. Az 1897-es tanévben 30 első osztályos diák iratkozott be, a padjaik pedig „nem
is hasonlítanak a padokhoz, valóságos jászlak”, s hosszú időnek kellett eltelnie, ameddig a tanuláshoz szükséges legalapvetőbb
feltételeket az oktatási intézmény valamenynyire biztosítani tudta. Szükséges megjegyezni, hogy ezek pótlása semmi esetre sem
csupán tanároktól függött, akik – főként a 10
-es években – mindent megtettek a sanyarú
körülmények pallérozásáért, hanem az iskolafenntartótól, hiszen néha a téli időszakra
szükséges tüzelőfa előteremtése is nehezen
megoldható gondot jelentett.
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A faluba érkező tanárok között az elején
nagy volt a fluktuáció, szinte évente új pedagógusokat találunk. 1897-ben az iskola
címzetes tanára a Iasi megyéből áthelyezett
Ion Dumitriu volt, a következő évben N.
Georgescu tanított a faluban helyettes tanárként,5. 1902-ben ismét új oktatót találunk,
Dimitrie Câmpeanut. A faluban töltött rövid
időszakot semmi sem magyarázza jobban,
mint az elzárt település nehézkes megközelítése, a sanyarú munka- és lakhatási körülmények, a tanítás szükségességének elfogadtatása olyan lakossággal, amelyik minden nap a megélhetés előteremtésén fáradozott, ehhez pedig gyakran a munkaképes
iskolás korú tanulókat is igénybe vette. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy mivel a lakosság nyelve a magyar volt, a tanároknak nem anyanyelvként, hanem idegen
nyelvként kellett tanítaniuk mind a román
nyelvtant és irodalmat, mind a többi tantárgyat, s ez a tényező ugyancsak hátránynak
számított a kihelyezett tanároknak, akik a
magyar nyelvet egyáltalán nem beszélték.
Ioan Epure
A sűrű tanármozgás 1903-ban jutott viszonylagos nyugvópontra, amikor Ioan
Epure helyettes tanárként a faluba került.
Nem tudni pontosan, milyen okból, talán
központi áthelyezés következtében 1906
februárjában már nem ő, hanem Gh.
Broşteanu 6. tanított az iskolában úgy, hogy
a folyó tanévben két másik helyettes tanár
előzte meg őt. Ebben az időszakban Epure
két éven át Nadişa község helyettes tanára
volt.7.
Epure külsőrekecsini iskolába való visszatérését a jegyzőkönyvek 1909 februárjára
teszik, ezúttal nem helyettes, hanem címze-
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tes tanárként (titular). Visszafordulása egyszersmind végleges hazatérésnek bizonyult.
Mindvégig a településen tanított, míg 1940ben nyugdíjba vonult. A pedagógus penzionálása nem jelentette egyben az iskola küszöbének a végleges átlépését, mivel nyugdíjasként is hosszú évekig szolgált a katedra mestereként.
Ki is volt valójában a falubeliek által néha
Epure tanítónak vagy – ahogy a legtöbben
emlegetik – Epure bacsónak nevezett pedagógus? Ioan Epure a Bákó megyei Cǎiuţi
községben született 1883. február 12-én. Szülei, Iordache Epure és Irina Pastolache földművesek voltak. Az 1923-ban feleségül vett
bákói származású, 23 éves Verona Ecard
(máshol Ecart formában) tisztségét a házassági anyakönyvi kivonat nem jegyzi fel, csupán
az éppen fennálló helyzetből adódóan foglalkozás nélkülinek mondja, az 1923. november
13-án kelt iskolai jegyzőkönyv tanúsága szerint viszont már tanítónő, igaz, a településen
még csak helyettes poszton. Két gyermekük
született, első 1928-ban (Nicolae), második
pedig 1932-ben (Gheorghe).
A hírhedt tanár örökre beírta magát a
külsőrekecsini diákok lelkébe, sőt azok is
nagyrabecsülés és félelem kettős érzésében
mesélnek róla, akiket ő ugyan nem tanított,
vele azonban napi rendszerességgel találkoztak. A nevéhez kötődő pozitív és negatív jegyek között ma nehéz helyes mérleget vonni.
A mérleg egyik serpenyőjében a szigorú, a
megtanított anyagból sokat követelő, a saját
jövedelmének egy részét is az iskola körülményeinek javításáért feláldozó, a román
nyelvet és a matematikát minden körülmények között megtanító és tekintélyes egyéniség áll, a másikban egy gúnyolódó, erőszakos, gyermekeket durván ütlegelő, a soroza-
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tos mulasztások miatt büntetéseket kiszabó,
az osztály és szülők előtt sokakat megalázó
instruktor alakja sejlik fel. A gyermekkori
megaláztatások ellenére Epure neve hálálkodást és tiszteletet ébreszt a gondolatait felelevenítő adatközlőben. „Ütött, de tanított
is” vagy „az ő idejében többet tudott egy
diák négy osztállyal, mint a maiak
nyolccal”- emlékezett vissza az egyik adatközlőm.
Eleven visszaemlékezésből halljuk mesélni
a derekas tanító jól bevált jelmondatát:
„Bunǎ ziua mǎtuşicǎ, lapte acru-n putinicǎ.”
A nevetségessé tevő megjegyzés minden
esetben azokat illette, akik az utcán
„elfelejtettek” illedelmesen köszönni. A
jegyzőkönyvekből kiolvasható és a visszaemlékezésekből felidézett tulajdonságaiban
a szakmai és az emberi mivolt közötti ellentétet fedezhetjük fel.
Halász Péter helynévi gyűjtése a tanítóra
vonatkozó információkat is megőrzött (a
szöveg eredeti közlésében használt fonetikai
mellékjeleket gyakorlati megfontolásból elhagyom): „Mikor én tanótam, a Régi iskolába, Zeppori bacsó vót a tanító, olá ember.
Vele foktam8. vót valamicskét olául tanólni.
Másikokval nem tanultam lenne semmit. Ez
vert. Ütött meg gyermekeket halálig9., el
vannak temetve. Az ű kezétől gyetot, addig
verte. Magára volt, s erőst mérges volt.”10.
Tekintélyét fokozatosan építette. A kezdő
tanító rövidesen az intézmény igazgatójává
lesz, s ezzel egyúttal a legbiztosabb pont,
aki a nap bármelyik szakában könnyen elérhető, aki hátán hordja az oktatási intézmény
minden ügyét, s nem utolsó sorban ő volt az,
aki visszás természete ellenére szívén viselte
a mielőbbi iskolaépítést.
Ioan Epure minden eszközt megragadott
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ahhoz, hogy az állami hatáskörbe tartozó oktatási intézmény vezetőjeként meggyőződéses
román nemzettudatát átadhassa a helyi magyar nyelvet beszélő lakosságnak, főként a
tanítványainak. Iskolai ünnepségeket szervezett számukra, román hazafias dalokat, indulókat, verseket és népdalokat tanított nekik.
Valahányszor tanfelügyelő érkezett az órájára, a tanulók orgonaszó kíséretében, több
(rendszerint három) szólamban adtak elő betanított dalokat. Amint a jegyzőkönyvek gyakorta jegyezték róla: ő a románság apostola
ebben a teljesen magyar faluban.
A lakosság által beszélt magyar nyelvhez
való viszonyulása rendkívül ellenséges volt.
A források szerint céljának tekintette, hogy a
családban kizárólag magyarul beszélő tanítványait testi fenyítések közepette is a román
nyelvre szoktassa, hogy nem kizárólag a tanórán, hanem az óraközi szünetekben, az iskolába jövet, sőt a családban is, tehát az élet
minden területén román nyelven társalogjanak.
Külsőrekecsin huszadik század első felében
tevékenykedő tanítójának a magatartása bizonyára nem tekinthető egyedi esetnek. Csak
valószínűsíthetjük, hogy előbb vagy utóbb
minden településen otthonra talált egy-egy
pedagógus, aki nemcsak a tudás átadását tekintette modernizációs törekvésnek, hanem a
népnyelv háttérbe szorítását is. Az előzményeket tekintve ma nem mondhatunk mást,
mint: „Indicat artificem res operata suum.”
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3.im. 12.
4.im. 1.
5.im. 3.
6.im. 10.
7.Fond: Inspectoratul Judetean Bacǎu, E3: 14, 23
8.kezdtem
9.A verés következményeként néhány hét után való
elhalálozás esetét a településen nekem is mesélték.
10.Halász Péter: Külsőrekecsin helynevei. Budapest,
1994: 19-20.
Trunki Péter

Fotó: Kelemen Gábor

1.Természetesen az is előfordult, hogy valamelyik
helységben a tanárok jelenlétének és az órák minőségének a felmérése a háború vagy egyéb ok miatt teljességgel elmaradt.
2.Arhivele Nationale Bacǎu, Fond: Şcoala generalǎ
Fundu-Rǎcǎciuni 2/1897:1 (A jegyzőkönyvekből vett
román nyelvű idézetek a saját fordításaim)

Fotó: Ghiurca Valentin
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Jöjjenek a divatba a csángók!
A Forrófalvi Főnix Kulturális Egyesületet
(FFKE) 2009-ben jegyezte be Antal-Vajda
János és forrófalvi csángók a bákói táblabíróságon. A Forrófalvi Hagyományőrző Ének és
Tánccsoportot egy évre a bejegyzés után hozta létre János, gyerek és felnőtt tagozattal. A
forrófalvi hagyományokat bemutató csoport
minden évben kap meghívást moldvai, erdélyi és magyarországi helyszínekre. A Jöjjenek
a divatba a csángók című turné-programnak
a célja, hogy Erdélyben olyan helyekre kerüljön az együttes, ahol kevesebbet tudnak a
moldvai magyarokról, illetve egy ilyen alkalommal a csoport tagjai megkeresik az Erdélybe került moldvai csángókat is. Tavaly
Gyergyószentmiklósra, a Szent Miklós Napokra kapott meghívást az egyesület. Idén a
szórványban élő magyarok meglátogatása
volt a cél. Bihar, Szatmár, Beszterce és Máramaros megyébe kaptak meghívást, hogy találkozzanak, mutassanak be népi és egyházi
énekeket, moldvai csángó dalokat furulyán és
néptáncot egy csángó „guzsalyos” est keretén
belül.
A november 28-án útnak indult csoport tizennégy tagjának első állomása az érmihályfalvi
katolikus plébánia volt, ahol a magyarfalusi
Bogdán István atya várta a csapatot. Ittt miután megtekintették a templomot, rövid ima
után egyházi énekeket énekeltek a moldvai
csángó magyarok archaikus nyelvén. Bogdán
István atya a csoportot egy agapéval fogadta
a plébánia közösségi termében, ahol hosszas
beszélgetéseket folytattak a moldvai magyarok helyzetéről. A forrófalviak büszkén meséltek az őszi betakarításokról, a hitéletükről
és arról a tevékenységről, amit az FFKE folytat Forrófalván.
A következő állomás a szatmárnémeti Borókagyökér Egyesület volt. Szejke Judit fogadta
a vendégeket, ahol bemutatta a most épült
Magyar Hagyományok Házát, az úgynevezett
„Lépés házat”.
Másnap a hosszúmezei római katolikus templomban vendégeskedtek a moldvai csángó
magyarok, akiket Covaci István Attila atya
köszöntötte. Bogdán Tibor, aki a Petőfi Prog-
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ram ösztöndíjasaként a térségben tartózkodik, és mint a program szervezője, röviden
bemutatta a csángó magyarok helyzetét és
megköszönte a jelenlévő Búzavirág Dalkörnek, hogy ők is közreműködtek verseikkel
és dalaikkal. Bemutatta a Forrófalvi Hagyományőrző Ének és Tánccsoportot, mely csoport imáival és énekeivel színesítette az Ádvent első vasárnapjának, szentmiséjének ünnepélyességét. Az előadás után a csoport a
szaploncai vidám temetőbe látogatott, ahonnan megbeszélt időpontra a hosszúmezei
református imaházban újabb előadást tartott. A forrófalviak ezúttal a „guzsalyos”
népszokásuk köré építették fel a műsorukat.
Itt sem hiányzott a történelmi bemutatás, az
archaikus magyar nyelven elhangzott imák,
történetek és dalok. Lehetőség volt kérdezni,
így a program interaktívvá vált, mivel a nézőközönség soraiban, igen csak akadtak érdeklődők. A találkozó egy táncbemutatóval
ért véget, melyet a hosszúmezei közönség
vastapssal jutalmazott. A csoport vezetője
Antal - Vajda János megköszönte a helyi
szervezőknek a meleg fogadtatást. A református közösség lelkipásztora - Fazakas Judit
-, kifejezte háláját a messziről jött maréknyi
lelkes hagyományőrzőknek hogy eljöttek
Hosszúmezőre és hogy példaértékű lelkesedéssel képviselik kultúrájukat.
Az előadást követően a vendégeknek lehetőségük volt megismerni a méltán híres hoszszúmezei káposztát egy ebéd keretén belül.
A moldvai csángó magyarok egy fél napot
töltöttek Hosszúmezőn, de tény, hogy fontos
üzenetet vihettek magukkal haza, mégpedig
azt, hogy a magyarság csak egymást tudja
megerősíteni hitben és a tudatos magyarság
gyakorlásában.
Miután a csángó csapat november 29-én bemutatkozott Hosszúmezőn a katolikus templomban és a református imaházban, folytatta
körútját Máramarosszigeten, ahol a Kultúrpalota nagy termében várta őket az érdeklődő közönség. A nézőtér megtelt felnőttekkel, de az „érettebb” nézők között legalább
ugyanannyi fiatal is kifejezte érdeklődését
jelenlétével. A 17 órás időpontválasztás
megfelelőnek bizonyult, még akkor is, ha a
városban több felekezetnek is ugyanakkorá-
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ban volt még a „főműsor idő”. A csángók
helyzetének bemutatására Bogdán Tibor vállalkozott, aki a saját tapasztalatait ötvözte a
kutatók által szolgált adatokkal. Idézett Domokos Pál Pétertől, Kallós Zoli bácsitól,
Tánczos Vilmostól, Pozsony Ferenctől vagy a
fiatal Iancu Lauratól. A tudományos előadás
után a Forrófalvi Hagyományőrző Ének és
Tánccsoport tizennégy tagja lépett reflektorfénybe. A nézők egy téli esti fonó közepén
találták magukat „guzsalyosban”, ahogy a
csángók hívják. Antal-Vajda János, a csapat
szervezője az idősebbek mellé hozott a fiatal
tanítványai közül is párat, akik énekeltek, furulyáltak és az előadásuk második felében
táncos bemutatót is tartottak. A közönség
hosszas tapssal jutalmazta a produkciót. A
végén kérdésekkel fordultak az előadókhoz,
akik készségesen válaszoltak is. A magyar
televízió interjúkat készített az előadókkal, de
a nézők közül is nyilatkoztak páran. Az egyik
nyilatkozatból kiemelném azt a részt, amely
megerősítést adott abban az értelemben, hogy
a szórványban szervezni csángó előadást egy
ésszerű választás volt. A nyilatkozó hölgy
elmondta, hogy a csángók küzdelme a magyarságért példaértékű kell legyen az itt élő
magyarok számára. Ezzel lényeges dologra
tapintott, mely nem csak a csángók küzdelmét emeli ki, hanem azt is, hogy az itteni magyaroknak szüksége van a folyamatos ébrenlétre és a magyarságuk melletti kitartásra.
Következő nap a csoport a nagybányai Szentháromság templomban kezdte a napját, a
nyolc órás misén. Román János esperesnek és
a misén lévőknek nagy örömet okozott a színes csángó népviseletben bevonuló csoport.
Itt a csángók az archaikus egyházi énekekkel
kapcsolódtak be a reggeli misébe. Koltó volt
a következő állomásuk, ahol a polgármester,
a koltói Teleki kastély idegenvezetője és a
helyi Somfa Néptáncegyüttes vezetője várta a
csoportot. A kastély látogatása után a nemrég
felújított művelődési házban folytatták a látogatások sorát, ahol a Somfa Néptáncegyüttes
tagjai társaságában szakmai tapasztalatcserére
került sor. Táncpróbákat mutattak be, tánclépéseket és dalokat tanultak egymástól.
Délután 17 órakor, a veresvízi Krisztus Király plébánia Don Bosco termében teltház
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várta a forrófalviakat. A csángók történelméről, jelenéről és perspektívákról itt is szó
esett. A forrófalvi csoport a „guzsalyos”
műsorával nagy sikert aratott. Többször
visszatértek ráadás tánccal a kíváncsiskodó
nagybányaiak elé. Innen egyenesen a Teleki
Magyar Házba sietett a csoport, mert ott a
ház tele volt a gyermek táncház résztvevőinek zsivajával. A csoport bemutatta a színes
népviselet részeit, utána éneket tanítottak és
ezután elkezdődött a várva várt tánc, melybe
bekapcsolódtak a felnőttek is. A csoport tagjainak igen csak akadt feladata a kíváncsiskodó felnőttek és gyerekek között, a forrófalvi táncok tanítása közben. Hamar az is
kiderült, hogy Nagybányán a Teleki Magyar
Házban mindig is volt moldvai táncoktatás,
így sok táncot könnyedén táncoltak a vendégekkel együtt.
Mivel ilyen fajta találkozás megszervezésére
elég kevés az esély, hiszen a moldvaiaknak
kevés lehetőség adódik az ilyen hosszú távolságra való utazásra, ezért a nagybányaiak
inkább elfogadták a moldvai magyarok
meghívóját és a tavaszi időszakban látogatást tesznek a csángóknál.
A forrófalviak hazautaztak azzal a tudattal,
hogy amit tesznek a hagyományok megőrzésével és átadásával, az fontos a magyarságnak, függetlenül attól, hogy az ország melyik táján élnek. Megtudták azt is, hogy mások is élnek szórványban és miközben látszólag nincsenek gondjaik, mégis van ok az
aggodalomra. Itt is csökken a magyarok létszáma, a vegyes házasságoknak száma nő és
egyről egyre kevesebben íratják be gyerekeiket a magyar iskolákba. A csapat vezetője
Antal Vajda János megköszönve az utazás
lehetőségének a megteremtését a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, a Petőfi Sándor
Program ösztöndíjasának, hogy közreműködött a szervezésben, illetve a Máramarosiaknak a befogadást, a következőket mondta:
„megígérjük, hogy ezután jobban küzdünk,
de ígérjék meg, hogy nem hagynak egyedül
a küzdelemben. Isten áldja Máramaros,
Nagybánya minden lakosát! Várjuk Önöket
Moldvában!”
Cs. Bogdán Tibor
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„Örülök, hogy bár ennyit tehettem a falunkétt...”
Beszélgetés Bogdán Gatu Klárával
A moldvai, magyarfalusi „Klárát, Klárikát,
Klárika komámasszonyt” lapunk olvasói is
jól ismerhetik, hiszen az édesanyjától és tőle
gyűjtött életrajzi történetek feldolgozásait, a
vele készült interjút magazinunkban is közreadtuk, megjelentek a „Egy asszon két vétkecskéje”, a „Hegyen s földön járogatok
vala...” és a „Napsugárkisasszonyok” című
könyvemben is.
Klárikával negyvenhat éve találkoztam először. 1969 nyarán tizennyolc éves, boldog
fiatalasszonyként ismertem meg. A következő
nyáron már büszke édesanyaként hordozta
karján aranyos, szőke fiacskáját, „Tibériót”,
a keresztfiamat. Néhány év múlva férje tragikus munkahelyi balesetben elhunyt. Klárika
szomorú özvegyként, fájdalomba kövülten
küzdött a sorssal, hogy felnevelhesse, taníttathassa gyermekeit. A gyermekek kiröppentek,
őt súlyos betegségek támadták meg. Végül, a
sok baj közepette betegen is szerető, hozzáillő
férjet talált, akivel életének új, örömteli korszaka kezdődött.
Tizenhárom éve Klárika népdalkört szervezett
a falujában. Nemrégen hozta az újabb jó hírt
a keresztfiam, hogy felkérték, tanítson hagyományt az iskolában, s ezért még tiszteletdíjat
is kap.
L eg u t ó b b á p r i l i s b a n t a l á l ko z t u n k
Magyarfaluban, ahová mesemondó verseny
zsűrizésére hívtak. A tavaszi napfényben úszó
iskola előtt, mint tarka kis pillangók, cikáztak, futkároztak a színes népviseletbe öltözött
gyerekek. Klárika éppen egy apró legényke
szőttes övét tekerte fel, amikor odaérkeztünk.
Röpke ölelés után sietett is vissza a gyerekekhez, megkötötte a kislányok fejkendőjét, megigazgatta katrincájukat. Szerető szavakkal
beterelte őket a termekbe. Ötven kis mesemondót hallgattunk meg ezen a délelőttön. A
gálaműsoron a győztesek mellett bemutatkoztak énekesek is, azután sok-sok kis táncos járta a moldvai táncokat, Klárika férje harmonikázott. Egész nap csak távolról figyelhettem
Klárika szorgoskodását. Végül este, az ottho-
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nában pazar vacsorával látott vendégül bennünket, magyarországiakat és a két helybeli
fiatal tanítót. Éjfél közeledett már, mire végre kettesben maradtunk.
*
–Klárikám, mesélj egy kicsit arról, hogyan
kerültél hivatalba?
–Nem értem, mit es jelent az a hivatal.
–Hallottam, hogy valami állást kaptál, az
iskolában taníthatod a hagyományokat. Ez
nagyon nagy dolog. Hogyan történt?
–Há’, hogy mondjam? Én a Ceauşescu
idejitől mindig azt neztem, hogy a magyarnak, ha tudok, segítsek. Így a magyarok, ha
jöttek bé a faluba, én mindig ingyenesen,
mindenkinek, amit tudtam, segítettem, én a
lelkemet kitettem. Mikor vótak ezek a Róka
Szilviék – ő ilyen nagyobbné vót a csángókon –, akkor megkért ingemet, hogy
tanyítsak gyerekeket táncolni, énekelni.
Tudta, hogy a Magyarfalusi Napokra én így
es, úgy es tanyítok. Akkor ők megkértek,
hogy az iskalának tanyítsak. Tanyítani fogtam kilencven gyereket itthon, nálam, az
életemben. Tibi fiam látta, hogy ez erőst sok
nekem, kéne vaj egy segítség, s akkor én
elküldtem egy táborba Budau Linát – most
meghótt, van vaj két éve –, éfiú menyecske
vót, láttam, hogy nagyon szereti ezt a dógot.
Idevettem hozzám, vittem táncolni, énekelni, mindenübe. Szerette, nagyon szerette
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dógozni a magyarokval ő es, nagyon, nagyon.
Olyan asszont nem es kapnak többet a falusiak, hogy éfiú legyék, s úgy szeresse, s úgy
tudja, hogy mi kell, s úgy tudjon dógozni a
gyerekekvel s a magyarokval es. Rákja volt, s
az elvitte szegén Linát. Őt akartam magam
mellé venni, de az MCSMSZ bévette Bákóba,
hogy tanyítsa énekelni a gyerekeket. Ő
tanyított egy évet, a kettedikbe meghót. Akkor osztáng ezek a tanyítók, ezek, akik újak
idejöttek, eljöttek az őszvel. Én kórházban
voltam akkor. Megkérdezték a szomszédokot,
hogy hol vagyok. Mondták a szomszédaim,
hogy a kórházban vagyok. Azt izenték, hogy
ha hazajövök, keressem meg őköt. Mikor hazakerültem, megkerestem őköt s megkérdeztem, hogy minek kerestetek. „Klári néni! Úgy
halltuk, hogy kend otthon, az emberivel a
gyerekeket tanyítsa táncolni”, mert az uram
mozsikált harmonikával. „Tudna-e tanyítani
az iskalában? Fizetés nem lesz semmi, mert
nincs honnat.”
Akkor egész télen ötven-hatvan gyermeket
tanyítottunk táncolni Gyorgyikámval. Az emberem fútta s én tanyítottam eléfelé.
–A férjed román ember, hogyan játsza a magyar táncdalamokat?
–Én trallaláztam neki a szájomval, ő egyhamar megtanolta, mert ő tud harmonikálni.
Szeretnék egy furulyásat is, mint van más
falukba, de itt nincs. Nem tudnak itt nálunk
furulyálni. Kéne béjöjjön egy eszes, hogy
megtanyítsa a gyerekeket furulyálni. Híttuk
vóna a tanítónéval Legedit, de messze van,
valaki kéne, hozza s vigye, met ő tanyít vagy
három faluban.
Őszvel eljött hezzám a tanyítóné egy
nagyobbval Csíkszeredából, s azt mondta ne-
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kem az a nagyobb: „Ne, mit gondoltunk!
Téged vegyünk ide bé, me erőst szeretnek
ezek a tanárok, hogy hogy dógozol ezekvel
a gyerekekvel.”. Mondtam nekik: „Én régtől
dógozom gyerekekvel, asszonyokval, de
bévével az iskalához nem vótam.”. Mondtam neki, hogy én örömest, ha kell, segétek.
Azt mondja: „Nem úgy, itthond kell dógozz,
henem bé kell vegyünk rendesend az
iskalához.”.
Gondolkozgattam, hogy mit csinyáljak. Imá
öreg es vagyok, beteg es vagyok, egy. Kettő:
fődek es vannak. Azt gondoltam, hogy
fődeket imá csak annyit kapálok, amennyit
megbírok, egy fél hektárt. A többit odaadom, akinek kell, s vessék bé, me ugyes
nem győzöm, nem győzöm, csak ha fogadok
vaj egy asszont, vaj kettőt, amikor kapállók
vannak. Ez könnyebb nekem es, s ezt
csinyálom könnyebben, s ott üljön a főd!
Eleget kapáltam imán egész életemben.
Azétt a fődet es min csak bévettem. Gondoltam, menek el reggel jókor, öt órakor ott leszek a mezőn, elé tizenegykorig, hogy tizenkettőkor ott legyek az iskalánál. Azt es nem
hagyom. Míg tartnak, míg bírom, addig segélek eléfelé. Közel es van az iskola, majd
mikor felemeledik az új, akkor
messzecskébb lesz. Ki tudja? Addig még
megmondják, hogy kellek-e eléfelé vaj nem
kellek. Én örömest, s ha az Isten ad egészséget, én ezt szeretetvel csinyálom. Nem, hogy
muszáj, hanem met szeretem csinyálni. Gyerek sok van mindig. Most imá úgy adta az
Isten, hogy bévettek oda, s most imá nem
ingyen csinyálom.
–Hány gyereket tanítasz?
–Százhúszat. Százhúsz gyermekem van. Veszem rendjivel őköt énekelni. Sok óvodás
jár, sok, sok, s azok es nagyon szépen éne-
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kelnek, szépen táncolnak.
Szoktak
kapni
ajándékokot es, mikor
szerepelnek. Nem mindig
kapnak, de nem es baj.
Kell táncolni magáétt a
táncétt es!
–Úgy hallottam, hogy
néhány tanítványodat beneveztétek a „Fölszállott
a páva” vetélkedőre.
–Igen. Három gyerek megy versenyre, Gyimesközéplokra. Akkor majd megtetszik,
hogy melyik a legjobb. Nagyon szépen énekelnek a lejánkák es, a fiúcska es. A fiúcska
tesvérit tavaly elvittem Kostelekre, második
díjat kapott. Trunkon es vótunk, én most
mindenübe menyek a tanárokval.
A fiúcskát nagyon szeretem. Még óvodáska.
Őt erőst szeretem, met nem nevet, nem nez
akárhova, ő utánam sirült, ahova én menyek
odasirül ő es.
–Nagyon hosszú, sokversszakos éneket énekelt ez a kicsi, óvodás fiú. Hogyan tudta megtanulni?
–Ó, még hosszabbakot es tud! Az éneket addig énekeltük, amíg meg nem tanolta.
–Hogy találtak meg titeket a verseny szervezői?
–Van egy magyarországi ember, Kelemen
Gábor. Ő mondta Puskás Annamáriáéknak,
hogy videózzuk le a gyerekeket és küldjük el
neki a videót. Ő küldte bé, ahova kellett, ott
megnezték, s ők mondták meg, hogy melyik
jutott be s melyik nem.
–A ma hallott meséket is te tanítottad a gyerekeknek?
–Én is tanítottam, de sokat foglalkozott a
gyerekekkel a tanító néni. Hítta le hezzik,
hítta őköt az iskalába. Minden nap, minden
nap! Ezek a tanítók nagyon foglalkoznak a
gyerekekkel. Nagyon okosak. Tudják, hogy
kell, az eszik mindenübe ott van. Az emberem úgy szereti azt a tanítót, Kiss Csabát, azt
mondja: „Akkor szól, amikor kell, akkor nevet, amikor kell. Nem beszél heába.”. A menyecske, Puskás Annamária mindent elgondol szépen. Mind a ketten nagyon ügyesek.
Nagy öröme a falunknak, hogy ők idejöttek.
–Sose volt időnk arról beszélgetni, hogy ho-
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gyan alakítottad meg az
asszonykórust?
–Úgy csináltam meg
ezt az asszonykórust,
hogy kimentünk egyszer Budapestre, a
Csángó Bálra. Csak
táncolni mentünk. Ott
jöttek ilyen riporterek, s
kértek, hogy énekeljünk
valamit. Senki nem tudott egy éneket se.
Igen! Azután elmentünk egy templomba. Ott
azt mondták, hogy énekeljünk egy szent
éneket, nem tudtunk. Akkor a rekecsiniek
elkezdtek fúni egy fecskéset. Azok se tudtak
magyarul semmi szentes éneket. Biztos,
hogy mindenki tudott valamit, de az énekek
nem vótak esszegyűtvel, nem vót
megcsinálval az a kórus, hogy együtt tudjunk énekelni többen. Én akkor úgy megszégyelltem magamot! Te! Hogy ne tudnánk
münk egy magyar éneket? Mondom, kész.
Anyámtól az énekeket essze kell gyűtsem, s
meg kell induljak a faluba’ es! Vótak a fejemben az anyám énekjeiből es, még másokéból es, sok, ami imán el vót maradva.
Imán nem énekeltük, nincs es esszegyűtve.
Én magamban akkor tettem egy fogadást:
esszegyűtöm anyámtól es, a faluból es az
énekeket. Ha még visznek valahova, akkor
tudjunk, ne fecskés éneket énekeljünk a
templomban! Mikor hazajöttünk, elmentem
Gyurka Istánnéhoz, Tyinka nénihez, s kérdem: „Kendnek még jutnak-e eszibe a régi
magyar énekek?”. „Igen.” Mondtam neki,
hogy én örökké halltam őköt lejánka koromban, mikor odale laktam anyámnál. Halltam,
hogy Tyinka néni mindig melyen szépend
énekelt, nagy szájval az útond. Vót vaj három asszon, mikor jöttek haza a
lakadalomból este, vót vaj egy pohár ital
íval, s ők az útond énekeltek szép magyar
énekeket. Még eszembe jutott a dalja es,
szerettem, amit énekelt, azt az Ég a világ-ot.
Tyinka néni nekem ezt minnyá el es énekelte s én szépend leírtam. A legelső éneket, azt
gyűjtöttem tölle, hogy Ég a világ s a függönyös szobába’. Osztá a Borna Jancsit s
másokot es. Legyűtöttem én osztá a faluba’
minden énekeket, amit hallottam, egy rendet
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innet, egy rendet onnat, egy sort innet, egy
sort onnat.
Anyám tudott sok éneket, de nem tudta
éppend, met ő nem tudott iskalát, nem tudta
az énekeket éppend, csak ahogy jutott
esz ibe gyermekkorától. Akkor
esszegyűtöttem az anyámét, s még abból a
faluból es, ahol anyám született vaj egy
sort, s így jött ki az ének. Anyámtól levettem, hogy Mikor menünk macsírozni, akkor
levettem sorra a szent énekeket a Mária
tiszteletire, s még másokot, akkor így, essze
-vissza gyűtöttem én több éneket. Azután
esszegyűtöttem tíz asszont, s megtanoltuk
az énekeket. Megtanyítottam a máriás énekeket, osztánd a Szent István énekjit, karácsonyi énekeket. Jöttek a falunkba Magyarországról, Pápáról, hoztak ajándékokot, nekik es adtunk egy szép előadást. Így van ez
a kórus. A Borna Jancsit még nem énekeltem, nem tanyítottam meg még senkinek.
Még megtanyítom, met kellenek a balládák.
–Magnóval gyűjtötted a dalokat?
–Nem magnóval, nem. Úgy, ahogy tudtam
én írni, mincsak magyarul. Az asszonyok
úgy írták le, hogy román betükvel, magyar
szovakval. Ezt csak mük értjük, csak ők
értik, amit írnak, más senki nem tudja felolvasni. Én tudtam a dallamot, s akkor így
megta-noltuk.
–Hol gyűltetek össze az asszonyokkal? Művelődési házban vagy az iskolában?
–Itt, nálam. Esszegyűtöttem az asszonyokot
egy télend, itt nálam. Senki nem mondott
semmit. Mikor a falusi napok eljöttek nyárba, akkor elébbcer itt énekeltünk a faluba’.
Akkor így mások es meghallták, s az
énekjeinkvel elvittek egyebübe es, más falukba es. Osztá csinyálni fogtak más falukba es kórusokot. Addig suhutt se láttam más
falukban asszonkórust. Miután én megcsináltam, ők es csinyáltak osztán. Ahogy így
találkoztunk, a falusi napokon, vaj ahova
vittek, akkor nekik es vót kórussik osztá.
De előbb, ameddig én nem csinyáltam, nem
csinyáltak egy csángó faluba es kórust.
Most es menen ez az asszonkórus. Örülök,
hogy bár ennyit tehettem a falunkétt,
esszegyűtöttem ezeket az énekeket, met ha
én nem gyűtöttem lenne, senki nem
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gyűtötte lenne essze. Senki.
–Hány éve alakult meg az együttesed?
–Tizenharmadik éve csinyáljuk imá a
Magyarfalusi Napokat, s így tizenhárom éve
hátrafelé van csinyálva ez az asszonykórus
es. A fiam azt mondta, hogy kell egy név es
a csoportunknak. Leültem, gondolkoztam,
mit, hogy. Az lett a nevünk, hogy „Kerek
alma, falapi” asszonykórus. Ez benne van
egy énekben, így van:
„Kerek alma, falapi,
Szeret ingem valaki,
De nem mondom meg, hogy ki,
de nem mondom meg, hogy ki.”
Egyszer elhíttak táncolni a rományokhoz búcsú napjára. A polgármester s a pap szervezte. Kérdezte tőlem a polgármester, hogy mi a
neve a csoportnak. „Jaj, hogy mondjam ki
neki rományul, hogy »kerek alma, falapi«?”
Azt mondtam neki, hogy a nevünk Almavirág. Most Almavirág vagyunk a
rományoknál. A pap azt kérte, hogy nehogy
táncoljunk csángó táncokot. Isten őrözzön
meg! Felkűdte a polgármestert, hogy amikor
próbálunk, nezze meg, hogy nincs-e csángó
tánc az előadásunkban. Akkor egyet azért
csak bétettem, egy elyen kört, hogy ne
mondja, hogy csángót táncoltunk. Felöltöztünk csángóson, a viseletünk csakes
mutitotta, hogy münk nem vagyunk az ők
románjaik. Aztán többet nem hívtak. Ilyenkor hoznak cigányokot, hoznak oláhokot, de
minket nem hínak.
–Mit szólt a falu, hogy együttest alakítottál?
–Szerették. Senki nem mondott semmit,
semmit. Rosszat nem mondtak. Nem, nem.
Akkor kezdtük tanyítani a gyermekeket es
énekelni. Tanolták a gyermekek az anyáktól,
versenyekre mentek ezekvel az énekekvel,
most mind bé vannak iratkozval magyarba.
A kicsikéket, a gyermekcsoportot
Kalászkának neveztük el.
–Az interneten találtam egy újságcikket,
amelyben a kitüntetésedről írnak. Nagyon
kedves, meleg szavakkal méltatják a munkásságodat.
*
„Az idei Magyarfalusi Napok programjának
fénypontja a Magyarfaluért Díj átadása volt.
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A szervezők elérkezettnek látták az időt
arra, hogy megalapítsák a díjat, elismerjék
ezzel is a felbecsülhetetlen értékű hagyományőrző munkát.
»Gondolni kell azokra is, akik sokat tesznek
a faluért, mert vettük észre, hogy előbbutóbb valaki megöregszik, megbetegszik
vagy meghal, és utólag sajnáljuk, hogy nem
ismertük el a munkáját« – indokolta a díjalapítást Bogdán Tibor. Az első kiválasztott
éppen az édesanyja, Bogdán Gatu Klára,
akinek munkássága túlmutat Magyarfalu
határain, az egész magyarságra nézve fontos.
Borbáth Erzsébet csíkszeredai tanár így
méltatta a díjazottat: »Semmi másra nincsen
szükség, csak arra, hogy szeressük azt, ami
a miénk. Ha a szeretet lesz a tartósítószere a
kultúránknak, nincsen ok a félelemre« –
idézte a falu szülöttének, Iancu Laura József Attila-díjas költőnek a sorait, hiszen
»Klára néni élete és munkája azt példázza,
hogyan lehet a szeretet a tartósítószere a
népi kultúrának«. A laudáció számba vette
Bogdán Klára életútját és rendkívüli munkáját: 1949. szeptember 13-án született
Magyarfaluban, egy rövid, alig egyéves
egyházaskozári kitérő után (1962–1963),
ahol megtanult magyarul írni-olvasni,
Magyarfaluban él és dolgozik. Volt adatközlője Kóka Rozália bukovinai székely
mesemondónak, de Andrásfalvy Bertalan
néprajzkutató is őt kérte fel, hogy 1984-ben
Pécsett moldvai csángómagyar táncokat
tanítson. Erdélyi kutatók is szívesen felkeresték és az ő portáján indul el már 1990ben a Teleki Pál Baráti Kör tagjainak oktatói munkája, amellyel magyar betűvetésre
oktatták a magyarfalusi fiatalokat. 2004 óta
gyermek és felnőtt tánccsoportot szervez,
megalapította a »Kerek alma, falapi« aszszonykórust. Példát mutat abban is, hogy
hogyan kell fogadni a faluba látogató vendégeket, elindítva egyfajta faluturizmust
Magyarfaluban.”. [http://erdely.ma – 2014.
október 3.]
*
–Erőst jól esett, hogy így megtiszteltek. Te
tudod, Rózsikám, hogy ez mind így vót,
ahogy az írásba’ benne van!
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Képek
1. Bogdán Klára kisfiával, Tiborral, 1970ben (fotó: Kóka Rozália)
2. Bogdán Klára és tanítványa, Ramona
(fotó: Kelemen Gábor)
3. Készül a kozonák (fotó: Kelemen Gábor)
4. Az asszonykórus Kő Pál alkotása, Budau
Lina portréja avatásán, 2013-ban (fotó:
Kelemen Gábor)
5. Asszonyok táncolnak a Magyarfalusi Napokon (fotó: Kelemen Gábor)
6. Györgyice a 2015-ös Magyarfalusi Napokon (fotó: Kelemen Gábor)

Kóka Rozália
(folkMAGazin, 2015/5)
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Minket az NKA támogat!

Helyesbítés

"A Csángó Tükör XII. évfolyam 38. számában a
Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület tagjaként (nem az Egyesület nevében!)
„Válaszra várva” cíkket írtam, mely mintegy folytatása volt a Moldvai Magyarságban korábban
hasonló témákban megírt cikkeimnek, melyekre
eddig nem volt írásos észrevétel, válasz."
Gyöngyössy Lajos(2015.12)
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