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A 21. század világa egyre érthetetlenebb
azok számára, aki még mindig azt gondolják,
hogy Isten azért teremtette az embert, saját
képmására, hogy alkotó társa legyen a világban. Nem akarok közhelyesnek látszó kijelentéseket írni, de mindenki tudja, fiataljaink
nagy rétege azt szeretné, hogy könnyen, kényelmesen, erőfeszítések nélkül legyen kényelmes az életük. Viszont nagyon sokan
tudjuk, hogy boldog életet csak szorgalmasan lehet élni, csak alkotva lelhetünk örömet
az életben, csak így tudjuk hálánkat kifejezni
Teremtőnk felé.
Hogy miért vagyunk a világon? Ezt a kérdést
ma már egyre kevesebben teszik fel. Hogy
mink legyen a világon? Ezt a kérdést már
egyre többen felteszik. És még csak nem is
lenne baj addig, amíg el nem jutnak arra a
szintre, hogy egész életüket az utóbbi kérdés
megvalósítására teszik fel. Zűrzavarosnak
látjuk a világunkat, nagyon okosnak kell
lenni ma, hogy eligazodjunk az esze-kusza
eszmék sokaságában. Nem tudjuk, hogy a
„bárokként” élő egyházak vezetői, vagy az
Istentelenséget hirdető tucat nép buta földi
vágyai a jó. Nagyon szükségünk van valami
természetfeletti erőre, hogy bölcsen tudjunk
élni.
Iancu Laura is, a puritánnak látszó, eszméktől talán mentes, de a természetfeletti erők
után áhítozó, Istenben hívő és a hiedelmek
világával egybefonódó népi környezetből
indult el egy eszmék sokaságát hirdető liberális szemlétű városba, hogy megtalálja életének értelmét. Én úgy gondolom, hogy megtalálta. Ma már alkotó társa Teremtőjének, s
a kérdése is: miért vagyok a világban? Erre a
kérdésre keresi a választ.
Azt is gondolom, hogy Ő a nehezebbik utat
választotta, mert ma nehéz szorgalmasan élni, nehéz az értékek mentén élni. Szeretném,
hogy nagyon sok kortársunknak és a jövő
nemzedékeinek is példakép legyen a választása, így ezáltal alkotó társává váljon Istennek.
Magyarságunknak ilyen példaképekre van
szüksége.
Tampu Stelian
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Téren és
időn át
interjú

Iancu Laurával
Iancu Laura a csángók iránt érdeklődők számára igen
jól ismert személyiség.
A falu, ahonnan származik, a Szereten túli,
Magyarországtól legtávolabb fekvő moldvai csángó falu, ahol beszélik a csángó
nyelvjárást, értik a magyar szót.
1000 km a távolság az egykori és a mai otthona közt - hosszú út. Akárcsak az a - fiatal kora okán - még korántsem teljes, de
szép eredményeket felmutató életút, amit
eddig bejárt.
Abban az időszakban indult útjára
Magyarfaluból, mikor az erőteljes változások felgyorsultak, a falu életében kezdtek
általánossá válni a modern kor vívmányai.
Abban a nehéz, de szerencsés helyzetben
volt ő is, hogy a régmúlt és a jelen értékeit
egyaránt megtapasztalhatta. Amiért különleges személy ő, hogy a két értékrendet
képes volt úgy a sajátjává tenni, hogy mindeközben új értékeket alkotott.
Az ügyes csángó cinkából szerető édesanya, elkötelezett néprajzos, lélekhez szóló
verseket alkotó költő lett - de maradt, mi
volt: változatlanul kedves és őszinte.
Milyen gyermekkorod volt, milyen volt
Magyarfaluban élni? Mi volt gyermekkorod legmeghatározóbb élménye?
Negyven esztendő távlatában az ember nem
tud „objektíven” vallani gyermekkoráról, és
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azzal az egyszerű
szóval sem lehet
lerendezni a kérdést,
hogy: jó volt, rossz
volt. Amit mondanék a gyermekkoromról, az mostani
önmagamra volna
érvényes. Akkor is,
most is az emberekhez való kötődés
számított a legfontosabbnak. Szülőkhöz, testvérekhez, szomszédokhoz, rokonokhoz. Őket elmondhatatlan féltéssel szerettem, de az életformát elviselhetetlenül
nehéznek éltem meg. Kevés emlékem van.
Sok-sok történést eltemettem. Történetek
csodák is. Azok ma is elevenek és táplálnak. Nincs „legmeghatározóbb” élményem.
A tény, hogy oda születtem és éppen abban
a családban, amelyikben: a legnagyobb kincsem.
Ha ott maradtál volna a faluban, most
milyen lenne Iancu Laura? Milyen életet
élnél?
Isten tudja! Nem gondolkodtam ezen. Azért
sem tudom ezt elképzelni, mert éppen egy
felbomló
rendszerből
„léptem
ki”,
Magyarfalu, és a helyi szokások, normák is
nagy változások előtt álltak, nemcsak a távolba vándoroltak, az otthon maradtak is
kritikus időket éltek. Abban biztos vagyok,
hogy éppen annyira bonyolult és gazdag
életem lett volna, mint amilyenben itt, távol
Magyarfalutól részem van. Azt hiszem, az
ember cserélhet helyet, falut városra, országot országra, de önmagától nem tud megszabadulni, mindenhová cipeli magát.
Hogyan fogtad fel az életed változását,
akkor amikor Csíkszeredába érkeztél?
Emlékszel mi volt az a momentum vagy
eseménysorozat, amitől az életed oly
nagyban eltért egy átlagos csángó továbbtanulóétól?
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Semmiben nem különböztem társaimtól,
átlagos képességű gyerek voltam, a szorgalom és a megfelelési vágy az oka annak,
hogy a jobbak közé kerültem, ismétlem: érdemtelenül. Minden, a javulás, fejlődés irányába megtett kis lépést annak köszönhettem, hogy a tanáraim bíztak bennem és türelemmel voltak irántam. Ez elkötelezett engem és igyekeztem megszolgálni érte. Nagyon szerettem tanulni.

szerzése mellett nagyon sokat kellett tanulni,
olvasni, hogy az ember valamennyit megszerezzen abból a műveltségből, amit egy
magyarországi iskolát végzett diák magáénak tudhat. Nagyon megszenvedtem a helyesírással. Az irodalmi írásaim kétségkívül
részben azért kaptak figyelmet, mert szerzőjük messzi földön született. Egyébként, hála
Istennek sem negatív, sem pozitív diszkriminációban nem volt részem.

Mit jelent számodra Csíkszereda?

Mikor határoztad el magad és mi volt az
oka annak, hogy nem az erdélyi, hanem a
magyarországi továbbtanulást választottad?

Amit otthon, a nagyanyámtól, a szüleimtől
elejtett, suttogott szavak formájában hallottam, azt itt értettem meg. Itt talált a helyére,
önmagára az „identitásom”, itt lettem felnőtt, itt nyílt fel a szemem a világra, nincs
túlzás abban, ha azt mondom: valójában második szülőhelyem, városom. Nem úgy járok
vissza Szeredába, mint Magyarfaluba, de a
kettő egy helyen van a szívemben. Remélem, a szeredaiakat nem sértem meg, ha bevallom: egy kicsit szeredainak is érzem maga.
Mit jelent számodra az, hogy csángó
vagy?
Soha nem éreztem magam csángónak, már
akkor sem, amikor még nem is tudtam, hogy
milyen problémás, milyen sok feszültséget
hordoz ez a kifejezés. Úgy jöttem el
Magyarfaluból, hogy én magyar vagyok, és
soha nem éreztem mást, másként. Hogy mit
jelent ez számomra? Nem tudom. Tükörbe
nézek és őket látom, nincs pillanat, amelyben megfeledkeznék arról, hová születtem,
hol kezdődött az életem. Megyek az utcán,
utazom a vonaton, eszem a szendvicsem,
mondom az imám és mindeközben, mint
árnyék, mint köd, mint levegő körülvesz,
átjár ez a tény.

Talán hetedik osztály végén történt, hogy
Jászberényben voltunk, nyaralni hoztak
minket, családoknál voltunk elszállásolva,
minden földi jóval ellátva. Akkor, azon a
nyáron fogalmazódott meg bennem az, hogy
ha utcaseprőnek is, de ide fogok jönni, itt
fogok élni. Szeredában nem szűnt meg a kisebbrendűség-érzésem, az idegenségérzet,
hiszen bár többségben voltak a magyarok,
hivatalosan kisebbségnek számítottunk, ott
szinte
ugyanazt
éreztem,
mint
Magyarfaluban. Magyarországon az első
pillanattól fogva jól éreztem magam, embernek s nem kisebbségnek tekintettem magam.
Ezért akartam idejönni, itt élni.
Mikor írtad az első versedet? Megosztod
a Csángó Tükör olvasóival az első versedet?
A Nemzetközi Előkészítő Intézetben, 1997ben írtam első verseimet. Hogy melyik volt
az első, azt már nem tudom, a Pár csángó
szó című kötetben jelentek meg ezek a zsengék. Nagyon későn, talán a másodikharmadik kötet megjelenése után fogtam fel,
hogy mi történik ezen a téren.

Miben segített vagy gátolt ez?

Mi volt az első benyomásod Budapestről?

Leginkább a tanulásban, tanulmányaim során éreztem a hátrányát annak, hogy nem itt
születtem. A saját megélhetésről való gondoskodás, a lakhatás költségeinek a meg-

Nagyon tetszett a Duna és a Budai vár. Elkápráztattak a templomok. Nagyon jó volt
ismeretlennek lenni az ismeretlenek között.
Ennek volt egy varázsa.
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Mikor találkoztál először a Lakatos Demeter Egyesülettel? Mit jelent neked az
Egyesület?
Az Előkészítő Intézetben nevelőtanárom
volt a velünk, moldvaikkal elképesztően
kedvesen és odaadóan bánó Lovag Lea tanárnő, aki az Egyesület tagja volt, ő épített
be minket a szervezetbe. Rendkívül sokat
tanultam a moldvai magyarokról az egyesületi összejöveteleken. Ismerősöket, barátokat szereztem. Közösségem volt. Amíg
tudtam, részt vettem az Egyesület életében,
újabban, néhány éve már nem tudok erre
sort keríteni. Értékes és hiánypótló munkát
végzett az Egyesület, hivatását messzemenően beteljesítette és fontos fennmaradása.
Sokat dolgozol, kutatsz, sok verset írsz.
Mindez egy tervezett életvitelt követel.
Tudjuk, hogy most a gyermeknevelésen
van a hangsúly, de látunk téged rendezvényeken is.
Hogyan tudod megoldani, hogy meg tudjál felelni a társadalom elvárásainak?
Hogyan tudod összeegyeztetni az anyai
hivatást és az elvégzendő feladatokat, a
rendezvényeken való megjelenést?
Nem egyszerű, de az ember egyszer él, egyszerre kell vinni az élet valamennyi dolgát.
A feladatok házhoz jönnek, olyan még nem
volt, hogy nekem kellett kitalálni a saját
dolgomat. Szeretem a munkámat. A néprajzkutatásban örömömet lelem, a szépirodalom révén kiléphetek a hétköznapokból, a
családom, a gyermekeim tartja bennem az
életet, a kevés szereplés pedig a tiszteletem
jele az olvasóközönségnek. Az erő elfogyóban, az ember kopik. Ez ezzel jár.
Édesanyáddal meghatározó a kapcsolatod, sok versedben megjelenik. A te édesanyává válásod hogyan befolyásolta a
költészetedet?
Biztosan történt valami ezen a téren, de
még nem látom, nem tudom, mi az. Egyébként sem értem azt, hogy miért születik,
hogyan születik, miért olyan, amilyen egy
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vers… Az emberrel kicsit megtörténik ez a
dolog, sokkal több benne a rejtély, mint az
ismeret. Anyává válásom nem hozta meg
számomra a felnőtté válást, nem váltam le
édesanyámról, a kórházban levágott köldökzsinór visszanőtt.
Van-e olyan "aha-élményed" amelyet a
gyermekeid ihlettek és versbe is foglaltad?
Ilyenről nem tudok. Ez a terület még nem
jelentkezett verstémának.
Mi a hobbid? Tudsz-e rá fordítani időt?
Nincsen hobbim. Pontosabban a munkám, a
néprajzkutatás a hobbim. Minden örömömet benne lelem.
Min dolgozol most? Az olvasóid mire
számíthatnak?
Ezekben a hetekben, napokban Jankó Antal
önéletírásával foglalkozom, szerkesztem,
készítem elő a kiadását. Emellett egy tanulmányt írok Boldog Jeremiásról, és egy előadásra készülök, ennek tárgya: a reformáció
Moldvában. Szépirodalmi téren is ezer vasat tartok a tűzbe, a lehetőségeim, a körülmények határozzák meg azt, hogy mikor mi
érik be.
Ki a kedvenc költőd?
Nincs egy kedvenc költőm, de vannak
olyan szerzők, akiktől mindent szeretek, és
vannak kedvenc verseim. Mindig annál a
költőnél keresek menedéket, aki az aktuális
lelkiállapotomat a legszemélyesebben érinti
meg. Így történik meg az, hogy hónapokig
egy szerzőt olvasok. Ez a szerző most éppen Csoóri Sándor.
Mi lenne az a három kérdés, amit feltennél neki?
Hm… ez jó vicc. Nem tudnék tőle semmit
kérdezni. Megölelném, ha megengedné.
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Mit olvasol még, éppen most? Miért választottad?
Lelkiségi irodalmat. Vallásos, teológiai
könyveket. Az élet úgy hozta, hogy most
ezekre van szükségem…
Mi az a szokás, gyakorlat, amit tudatosan hoztál magaddal a családod életébe,
hogy tovább add a gyermekeidnek?
Vannak elgondolásaim arról, hogy mit lehetne folytatni, „meghonosítani”, de ez még
nem aktuális, még nagyon kicsik a gyerekek hozzá. Annak örülnék, ha minden nagy
egyházi ünnepet annak vallásos tartalmával
együtt élnénk át, és ha az ünnepet övező
lakmározásban a magyarfalusi ünnepi ételek is ott lennének. A munkaszeretet átadását tartom a legfontosabbnak. És persze, a
moldvai meséket, népdalokat és táncokat is
szeretném örökségül hagyni nekik.
Kivel készítenél legszívesebben interjút?
II. János Pál pápával.
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Látomás
Ma közelebb jön,
– dolgát félreteszi –,
ismeretlen helyen is hazatalál
s ha embert lát:
kalapját megemeli.
Megkóstolja a szatmári szilvát
mit fájdalommal gyűrűzött
kéz munkált, de
szíven üti
az utcacsend
s hogy feldarabolták a Tiszát…
Szöggel vert talppal bujdosik
a megfagyott Mohácson,
és egyszer, de ekkor nagyot sóhajt:
rád gondol –
szerelemtől ájultan.
Talán csak álmodja, hogy
a magas házak közelebb hozzák
az eget,
hozzák,
amikor valahol lepihen és elejti
kezéből
az Éden kulcsát.

Cs. Bogdán Tibor
Párhuzamok
Miközben átosont a
hajnali gyors
a Hidegségen,
bajjal rakott tarisznyámból
elővettem
a képedet.
Arcod könnyű derűjét
a vonatablak
visszatükrözte –
szebbnek láttalak
mint Isten eltervezte.
Vendég vagyok itt én is,
akár a két fenyves erdő között
a köd.
Fölmarkol az este,
a szívemet hallgatja
miközben elnézem, amint
a zavaros Maros
társát siratja.
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Irodalom
Haza az őszben

Nincs túlzás abban, amikor azt írom, ha a
hazámról, nemzetemről faggatnak gyomorfájdalmam lesz. Az élet arra tanított meg,
hallgatni kell, s ha mégsem marad meg
bennem a szó, minden kimondott, leírt szónak a helyén kell lennie. Csakhogy ilyen
beszédre – hitem szerint – ember nem képes. Legalábbis én magam azok között vagyok, akinek a „hazabeszéde” hibádzik.
Íme, egyetlen példa, a miértre. 2007-ben
részt vettem a tíz éves érettségi találkozón
Csíkszeredában. Az Erdélyi Riport című
hetilap éppen akkor megjelent száma interjút közölt velem s a tárgyban folytatott beszélgetésben azt találtam mondani: ott van
a hazám, ahol én vagyok. Az osztályfőnöki
órára a líceum egyik tanára is benézett,
rövidre méretezett üdvözlő szavai után zakója zsebéből előrántotta a Riportot, az
osztály előtt felmutatta a címlapot, Iancu!
kiáltotta, majd összehajtogatta és a katedrára vágta az újságot mondván: Csalódtam
benned! Az osztálytársaim a sajtóból, a
közbeszédből hallott hírek alapján dobták
össze tíz esztendőm általuk szóra érdemlegesnek tartott történéseit. A sírógörcstől
nem tudtam megszólalni. Megvetettséggel
kereszteltek.
A kín valamelyest elrendeződött arcomon,
de a szívem nem leli régi helyét, inkább vergődik, mint ver, és erre a bajra, itt a Földön
nincsen orvosság. A vádak frissülnek, és
újult erővel döngetnek újra és újra sárba,
szakadékba. Aki elhagyta szülőföldjét, annak
a szava nem hiteles a haza dolgába’…
Talán igazuk van… Talán. Lám, amíg
odakint az illetékes testvérek megvívják
egymással és egymás ellenében a túlságosan
is emberi fogalmakban rejlő ellentmondásosságok szülte csatá(i)kat, újradefiniálják a
hazát, a nemzetet, én idebenn, a kétségektől
dideregtető őszi éjszakáimban szerelmesen
szemlélhetem tovább hazámat, nemzetemet,
és húsomból tépett szavakkal megköszönöm
Istennek, hogy van.
Iancu Laura
Megjelent:
• 2016 Haza az őszben. Híd. Evangélikus missziói magazin,
IV. sz. 31.
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Lábnyomok, lábjegyzetek
(a karácsonyi népénekekhez)

Jusztina nem tudta, merre hajtsa magát.
Szenteste minden kapu nyitva van. Belesett
ide is, oda is, s ha látta, hogy az ablakok
alatt tolakodnak az éneklésbe szédelgő társai, nyomban megfordult s a szél már söpörte egy másik portára. A grádicsra kapaszkodott, hogy nagyobbat szóljon kiáltása: Szabad-e énekelni? Feleletre nem érdemes várakozni, ha a kémény pipázik, a ház
lakója is bent sötétül valahol, ugyanis tüzet
nem hagynak magára. Paradicsom kőkertibe, Aranykendő leterítve, Azon vala rengő
bőcső, Benne fekszik az Úr Jézus… Jusztina
látta, hogy odabent nem hajlanak a fülek a
hideg énekre, a Paradicsom történetét félbehagyta, és egy csalódott Dicsértessék-et!
nyögött ki magából, mert az illem megkívánta, hogy áldás kívántassék a házra akkor
is, ha a Messiásnak nem nyílik meg az ajtó.
Jézus idén is fázni fog, s Jusztina tarisznyájában idén is több lesz a hópehely, mint az
alumínium bani…
Florin hegyet hágott, lőtőt lépett mégis
örökké lemaradt. Nem volt lábbelije, Szeverin csizmáját cipelte, legtöbbet kézbe, lába
minduntalan kicsúszott belőle. Éneket nem
tudott, az Üdvözlégy Máriából idézgetett,
foghíjas dallamocskát fújt hozzá, hogy
éneknek tetsződjék. Az ő napja hamar beszürkült, sietnie kellett haza, Szeverin bátyja várta a csizmát. Nem bánta, hogy fillérek
koldulása helyett a kályha melegében várja,
hogy valaki hozzájuk is elvigye Jézuskát.
Mert ez történik ma is szenteste: az emberek hozzák-viszik egymás között a faluban
a hírt, hogy Jézus, akire a világ várt: megszületett. Énekben, köszöntésben, szentképen, alamizsna formájában… Sietősen, futva, elhullajtva egy-egy morzsát belőle.
Ilyen ez a világ, s benne a karácsony.
Szokásvilág inkább, mint vallás, és nem
egészen hit, inkább istenfélelem. Úgy van
itt Jézus, mint harmadik napon a kereszten:
a helye van meg. Hiányzik.
Igaz, egyik esztendőben az éjféli misét
követő körmeneten igazságot tett az Isten a
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két hegy lába között, azaz Magyarfaluban
botorkáló népével. Hogy a csendőrség vagy
a bosszús decemberi hóvihar állta útját a
papnak azt immár kideríteni nem lehet, de
tény, hogy azon az éjszakán a filiára nem
érkezett meg. A baj nem tetszett keserűnek,
a nép szokva volt a litániázáshoz, ha minden szentet megidézett, a rózsafüzérrel töltötte ki a maradék miseidőt. Igen ám, de a
gyertyás körmenet elejét világítani kell s az
allelujás gyertyát csak felszentelt kéz foghatja meg. Jézus Isten világba küldött világossága, ezt jelképezi a gyertyaláng, aki és
ami megvilágítja az utat a sötétségben. Pap
nélkül sem Jézus, sem világosság, sem út…. És lám, Isten nem marad senkinek sem
adósa. Amikor osztódni kezdett a nép, mint
bomlásnak indult test, miseruhába öltözött
férfi bukott fel a sokaságból, Örülj és örvendezz én lelkem, Megváltód született –
kiáltotta a magasba emelt allelujás gyertyával. A nép belekapaszkodott az örömhírbe
és szédelgett tovább a templom körül. Csak
másnap ébredt fel a gyanú, hogy a körmenetet vezető pap a hirtelenségből jött, majd
nyoma veszett. Arcát senki nem látta, hangjáról senki fel nem ismerte. A plébános sokáig várta a „tettest” a bűnvallató székbe,
de hiába fenyegetőzött kiátkozással, egy
emberfia sem vállalta magára a szégyent.
Mert szégyennek nevezte a történteket. Aki
akkor úgy érezte, hogy Isten csodát művelt
hetvenkettőben, az ma is titkolja, hogy azon
az éjszakán s még inkább karácsony napján
felesküdött volna arra, hogy nem talál magyarázatot a körmeneten történtekre. De az
idő nem volt alkalmas a csodára. Ha a kommunisták fülébe jut, időtlen időre
bezárattják a templomot. Isten bocsássa
meg neki, a pap is tudtára adta a népnek:
aki szájára veszi a történteket, annak még a
harangot sem engedi megkongatni, amikor
a sárga földbe költöztetik.
A csoda utat tör magnak. Ha csoda lett
volna, utat tört volna magának. Hát útjába
állhatott volna ilyen vagy olyan diktatúra? –
tanakodnak ma is a hitükben vergődő bátor
kevesek… Mende-monda, folklór, tabu,
olykor viccek sorába iktatott, öniróniára
használt történet maradt az eset. De a kér-
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dés ma is elhangzik: Isten mégsem mindenkié? Az érdemtelenek között vannak érdemtelenebbek? Lehetetlen, hogy Isten azt tegye,
amit akar?
Tizenkét esztendőt töltöttem el a falumban s
majd húsz esztendőt falum és az egyházmegye vallásosságának kutatásával. Óriási dilemma, miért nincs, vagy ha van, hol és hogyan lelhető meg Jézus lábnyoma ezen a tájon, ebben a vallásosságban, ebben a hitben… Lábnyoma, írom, mert folklórja éppenséggel lenne, van, de Isten szeretetének
örömhíre nem járta át, nem szabadította fel a
lelkeket. Itt az ördög retteg az embertől, az
ember pedig az Istentől, és Jusztina, Florin
éneke ma is befejezetlen marad minden
szenteste.
Akármilyen egyházi ünnepet ültünk, előénekes nagyanyám mindig allelujás énekkel
vidítatta lelkét. Utóbb már magam is kiigazodtam dalain, s amikor szóvá tettem, hogy
karácsonykor is húsvéti éneket énekel azt
mondta: Ha nem támadt volna fel, születését
sem ünnepelnénk. Előbb meg kellett születnie, hogy majdan feltámadhasson! – vitatkoztam vele. Hidd el, fiam, mondta, élni lehet Krisztus nélkül, de meghalni nem! Halálunk a fontos, nem az életünk. Szemernyi
kétségem sincs a felől, hogy Krisztus, a bíró,
az ítélő itt járt közöttük, közöttünk.
Iancu Laura
Megjelent:
2016 Lábnyomok, lábjegyzetek. A karácsonyi
népénekekhez. Vigilia, 12. 938–939.
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Kedves mesemondók és mesét hallgató gyerekek!
Kedves Tanár nénik és Tanár bácsik!
Anyóm – Isten bocsássa a bűneit, régtől meg
van halva! – erőst szeretett gombászni. Tavasztól s elé őszig gombán élt. Ha nem
gombászott, epreszett, csihánt, somot szedett. Mikor, mi vót. Örökké járta az erdőt.
Öregrend ember vót, alig tartották a lábai,
de úgy es ment. Nem szerette otthond. Aztá,
errefelé el kezdett reszketni. Nem még érte
el az ágakat. A csontjai sem még hajlattak
úgy. A gombát felsiritette a botjával, de nem
tudott lehajolni, hogy felvegye. Az üres
tarisnyáját még csak felvette a vállára, de ha
vót benne valami, húzta le szegént a fődre.
Hamarább úgy csalogatott magával az erdőre, hogy aszonta: mikor elhozza a postár a
pensziáját nekem es ad parát. Aztá vaj adott,
vaj nem, de én úgy es mentem vele. Féltem,
hogy mikor hazajő tátám a dologról béperel,
hogy nem hallgattam meg. Aztá eccer mikor
epreszni vótunk, kérdi, hogy mondta vót-e
nekem az Epres beszédet? Mondom: Nekem
eccer nem! S elmondta. S mikor végzett a
beszédvel, mondom, neki: Még mondja el
eccer, anyó! Olyan szép vót! Aszonta: Mondok mást! S elkezdett még más beszédet.
Elmondta Hüvelyk Matyit, aztá Ződ Pétert,
Szép Jánost, Hamupöpöljét, Hófejérkét,
Szent Pétert Jézusval – nem es jut eszembe
az egész, olyan sokat mondott! No, ennyi
kellett nekem! Többet nem még kellett könyörögjön, hogy menjek vele az erdőbe.
Örökké ott fityegtem a katrincája alatt, húztam: Háj, anyó, háj mennyünk a bokrosba
me’ kijött a gomba! Megért a som! Egyikmásik. Anyóm szegén, jött lenne, de nem
még győzött… Ágynak esett. De még akkor
es mondott beszédeket. Akkor mondta a legtöbbet s a legszebbeket! Tudjátok melyik
beszédeket szerettem a leginkább? Mikor
elpovesztilta, hogy vót, mikor kicsike vót!
Honnét húzódik a falunk? Mikortól van a
falunk? Minek csufolkodnak velünk harangozó, minek mondják nekünk, hogy
povillák? Hogy éltek az emberek, mikor
nem vót világ a házakban, nem vót mágázin

a faluban? Ezekről szerettem a leginkább
hallgatni a beszédeket! S tudjátok minek?
Azétt, met Hüvelyk Matyit, Hamupöpöljét, a
többiket csak a beszédekből ismertem. De
Pógár Mihálynak ismerem a leányát, tudom,
hol van bácsi Istinak a fődje, hol megkísértette a Nemtiszta, tudom, melyik néni Maricának a keresztje a temetőbe. Hamupöpöljét
az egész világond ismerik, de senki nem
nyámos vele. Pógár Mihály, bácsi Isti, néni
Marica itt élt a faluba. Itt, ahol én es megszülettem, felnőttem.
Eccer azt álmondtam, hogy anyóm beszélt
hezzám, de nem halltam, mit mond. Arra
ebredtem fel, hogy ütöm a filemet, hogy minek nem hallok! Aztán elgondoltam, kérdezzem csak én mega a faluban az öregektől,
vajon mit akart lesz nekem anyóm mondani?! S elmentem s megkérdettem néni
Szebinától, Csirke Rózsitól, néni Lucától,
bácsi Mihálytól s ők megmondták nekem.
De még nem végezték el a beszédet. Mikor
hazamenek, enser mondanak még egy-egy
kicsit belőle. Ezeket a beszédeket csak nálunk a faluba tudják. Ezét örvendek erőst,
hogy tik es megtanultátok s most elmondjátok egyik a másiknak. Amit ti tudtok, azt a
világon senki más nem tudja! Szeretném, ha
tudnátok: ma, most, anyóm es, én es itt vagyunk veletek. Hallgatom a beszédeiteket s
megköszönöm az Istennek, hogy ilyen jó
hozzánk, hogy olyan tudást adott nekünk,
amit senki más a világon nem tud.
Szeretettel gondol rátok: Laura a
Jódzsinié, Jankuj Pávelnak a leánya
Elhangzott 2015-ben a Lujzikalagori mesemondó verseny megnyitóján.
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Visszaút
(Részletek)
I.
Alulírott, ki reggel tükörbe
arcot mosva magát nem ismerte,
lelkét – legyen igaz avagy csalfa –
felölti, s hozzá krédóját mondja:

Anya! – kiabáltam akkor nagyot –
Futó vonaton magamra hagyott!
A mozdonyajtón lánc van és lakat,
Ki vezeti tán élő, tán halott!

Iksz-ipszilon kell, hogy legyek, ugyan!
Anya szült, távol Magyarfaluban.
Szereten túl, ím, itt e térképen
élnek ma is kik veretik szívem.

Szeredában laknak a magyarok.
Elárulták: hogy félig az vagyok.
A kantinban már farkas a törtvény:
Csángó vagyok, amolyan szökevény.

Gyermek is voltam biz’ én egykoron,
vörös hajam volt, és sok rokonom.
Megtámadták porból épült hazám,
Csatát vesztett féllábú nagyapám.

[Jaj, mennyit féltem! – ennyire soha
mint most, hogy megidéz színe-java
annak, mi egykor élet volt csupán.
Kétely, hogy voltam. Álmodom talán.]

Világom széle-hossza: egy kenyér,
ki éhezett már, tudja ez mit ér.
Felhők felett szigorú Úristen,
Morgott, ha fia léha vagy hűtlen.
Földrengés volt, és meghalt bácsi Kun,
Szent Mihály kaszált végig a falun.
Kiszáradt szemem lecsukta anyám,
Vacogtak fenn a verebek a fán.
[Jaj, mennyit féltem! – ennyire soha
mint most, hogy megidéz színe-java
annak, mi egykor élet volt csupán.
Kétely, hogy voltam. Álmodom talán.]
II.
Öreg szelek zúgásai téptek,
mikor Adzsudba vonatra tettek.
Pityókás béles volt az ebédem,
vizet a Tatrosból ívott szemem.
A Kárpátok még éppen aludtak,
s a vagonban a székely deszkások.
Kedvem lett volna váltani egy szót,
idegenek közt éber egy sem volt.
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TRUNKI PÉTER – BODÓ CSANÁD

„…mintha a magyaroktól nemrég elszakított tartományban lennél.”(1)
Páratlan értékű forrásmunka jelent meg a
Kriterion Kiadó kolozsvári műhelyében, ami
remélhetően új lendületet ad majd a moldvai
magyarok 20. századi sorsának kutatásához.
A szerzők egy eleddig ismeretlen, vagy legalábbis hasznosítatlan forrástípushoz nyúlva
közelítenek a témához, nevezetesen hogy a
török fennhatóság alól kikerült, Romániává
egyesült Moldva és Havasalföld miként
igyekeztek lefektetni 1877-től az „egységes
nemzetállama” alapjait. Mivel ennek a törekvésnek útjában állt Moldva részben középkori eredetű magyar népessége, a nyugateurópai típusú nemzetépítés során a fiatal
román állam minden lehetséges eszközt
igénybe vett a gyér számú magyarság erőszakos beolvasztására. Ezek közül az egyiket, a
kizárólag államnyelven – vagyis románul –
történő iskolai oktatás miatt kialakult helyzetet mutatja be ez a levéltári dokumentumokra, az iskolákat látogató tanfelügyelők jelentéseire alapozott könyv.
A kétnyelvű – román és magyar – dokumentumgyűjtemény és a bevezető tanulmány
nyomán voltaképpen semmi újat nem tudunk
meg a moldvai csángómagyarok XX. század
első felére jellemző sorsáról, amit eddig ne
tudtunk volna. De mennyire másként látunk
egy tájat repülőről, üres, elnagyolt, elmosódott színekkel és alakokkal, amikor a hiányzó részleteket saját fantáziánkkal – látomásainkkal – kell kitöltenünk, és milyen más
ugyanezt egészen közelről, minden elemét
külön-külön érzékelve, valósággal átélve
megtapasztalnunk. Hiszen szinte összeér a
tanfelügyelői jelentéseket felmutató könyv
által kivetített képsor az immáron több mint
félévszázados személyes tapasztalatom.
Moldvában járva, csángómagyar ismerőseimmel és barátaimmal beszélgetve éppen
eleget hallhattam elkeserítő gyermekkori élményeikről, amikor tanítóikkal, tanáraikkal
képtelenek voltak szót érteni, mert azok nem
beszélték az ő közösségeik nyelvét, de nem

is voltak tájékozottak azzal a helyzettel,
hogy itt egy kompakt magyar közösség
gyermekeiről van szó, s tudatlanságukban
jobb esetben is megátalkodottságot, gyengeelméjűséget tételeztek fel a csángó gyermekekről, a rosszindulatúak pedig ki akarták belőlük verni azt a természeti jelenséget, hogy a magyarnak született gyermek
kényszerűségből sem képes a számára idegen nyelven kommunikálni. Így aztán a
könyv dokumentumaival bemutatott iskolák pedagógusai az oktatás és nevelés helyett teljesen más jellegű feladat előtt álltak, ami a gyermekek számukra ismeretlen,
idegen nyelven való beszédre, s tanulásra
kényszerítését jelentette. Amint a fölvezető
tanulmányban olvashatjuk: „Állami kezdeményezés lévén, Moldvában az oktatás az
egynyelvűségre állt be. Mivel a katolikus
moldvai magyarság körében sokan nem
tudtak románul, létrejön egy állam által
megteremtett tér, az iskola, ahol a diákok
nem boldogulhatnak saját anyanyelvükön,
ezért egy idegen nyelvet kell elsajátítaniuk
ahhoz, hogy az oktatási intézményen belül
annak elöljáróival kommunikálni tudjanak
(…) Az iskola integráló szervezetté válik,
tanára pedig (…) az asszimiláció direkt
végrehajtója lesz.”
Ezek a tanfelügyelőségi jelentések
hivatalos iratoknak számítottak, ezért valós
képet szolgáltattak a vizsgált időszakra vonatkozóan – legalábbis a négy szemügyre
vett településről. Természetesen a fölvett
jegyzőkönyvek esetenként torzíthattak, sőt
„az elmésebb tanítók alkalomadtán
’kozmetikázták’ is a munkatársaikról megfogalmazott szakmai véleményt. A jegyzőkönyveknek az előírások szerint öt témakörben kellett – vagy mondjuk inkább így:
kellett volna – jelenteniük, de nem minden
tanfelügyelő tett eleget a jegyzőkönyv elvárásainak, több rovat üresen maradt, vagy
párszavas megjegyzéseket tartalmaz, gyak-
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ran pedig az előző ellenőrzéskor készült
jelentés megjegyzéseit ismétlik meg. A
tanfelügyelők átverésének néhány kirívó
példáját is megfigyelhetjük, amikor az ellenőrzéskor az iskolában talált diáklétszámot
gyors futárakcióval egykettőre megduplázták. Máskor az adatokat és az információkat utólag írták be a tanfelügyelő jelentésébe. Ezek azonban csak apró-cseprő hiányosságok és szabálytalanságok voltak,
amin a helyi viszonyok ismeretében nem is
kell meglepődnünk. Még az is kiderül a
jegyzőkönyvekből, hogy ha az összes iskolaköteles gyermek látogatta volna a tanórákat, esetenként el sem fértek volna a szűkös tantermekben.
Trunki Péter és Bodó Csanád hézagpótló dokumentációs kötete négy moldvai
település tanfelügyelői jelentéseit tartalmazza: Szabófalváét, Külsőrekecsinét,
Frumószáét és Lészpedét. Az állami iskolai
oktatás a különböző településeken nem egy
időben indult: a szabófalvi azon kevesek
közé tartozott, ahol 1859-ban az állami oktatás már meglévő alapokra épülhetett, az
Külsőrekecsinben 1896-ban, Frumószán
1881-ben szervezték meg az iskolai oktatást, Lészpeden pedig 1907-ben vették fel
az első tanfelügyelői jegyzőkönyvet, a tanítás tehát már korábban kezdődhetett. Szabófalva kivételével az oktatás igen kedvezőtlen körülmények között, rossz állapotban lévő, szűkös elhelyezést lehetővé tevő
alkalmi épületekben indult, s ezek az állapotok később sem javultak számottevően.
„Nem egyszer olvasunk – írják a szerzők –
zsúfolt, sötét, néha alig fűtött roskadozó
termekről, (amik) még inkább visszataszították az amúgy is motiválatlan tanulókat”.
Figyelemre méltó, hogy miközben a
tanfelügyelő jelentések az oktatás tárgyi
feltételeiről (elhelyezés, felszerelés, oktatási segédeszközökkel való ellátottság) évről
évre rendkívül sötét képet festettek – s
etekintetben a környező településekhez képest „semmilyen megkésettséget nem észleltek” –, addig az oktatás színvonala és
eredményessége – legalábbis jegyzőkönyvek szerint – „dicsérendő, elismerésre méltó”, a pedagógusok igyekezete általában
példamutató, a gyönge eredményekért ki-
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zárólag a „katolikus”, csángó, „heteroglot”,
vagy esetenként néven nevezve magyar
gyermekek a felelősök, akik nem úgy születtek, hogy a román „nemzetépítés” érdekeit
szolgálják, s úgy jönnek – ha már muszáj –
az iskolába, hogy legtöbbjük egy szót sem
tud az ország román többségének nyelvén.
Ha a jegyzőkönyvek részleteibe tekintünk az
is kiderül, hogy a lakosság „idegenkedve fogadta a kényszerű művelődést”, a pedagógusoknak hiányoztak „az idegenek közt végzett
munkájukhoz az azonnali eredmények”. A
szülők sem szívesen küldték gyermekeiket
az idegen nyelvű iskolába, s az emiatti
„törvény által megalapozott pénzbüntetések
felhalmozása nem mindig vitte előbbre a tanítás ügyét…”
A tanfelügyelői jelentésekből kiderül,
hogy a moldvai magyar falvak oktatásának
minden hátránya abból származott, hogy az
erőszakos asszimilációra való törekvés nyomán románul akarták a magyar gyermekeket
megtanítani az írás, olvasás, számolás anyanyelven sem könnyű tudományára és minden
egyéb tantárgyra. Az átlagon felüli pedagógiai feladat megoldásához, először arra kellet
megtanítani a magyar gyermekeket, hogy
románul beszéljenek, ezt pedig anyanyelvű
tudásukra alapozva lehetett volna eredményesen megvalósítani, amihez nemcsak a
megfelelő módszer, de az együttérző jó szándék is hiányzott. Az amúgy is sorsverte csángó gyermekek számára, akik a tanfelügyelő
jelentések szerint „az éhezés miatt sokszor
képtelenek voltak szellemi teljesítményre”, a
román nyelvű oktatás olyan nehézséget jelentett, amivel a tanulók nehezen küzdöttek
meg. Olyannyira, hogy az 1912. évi népszámlálás adatai szerint „míg a moldvai tartomány összlakosságán belül az írástudók
aránya 31 % volt, a csángó közösségekben
ez az arány nem haladta meg a 4-6 %-ot”. Ez
lett az ára annak, hogy a román hatalom
csángómagyar települések népességéből
akarta megvalósítani a „román nemzet” építését. Valószínűleg úgy gondolták, hogy ha
magyar nyelvű római katolikusokból többékevésbé sikerült létrehozni a román nyelvű
római katolikus egyházat, akkor ugyanez a
módszer beválik a „nemzetépítés” terén is.
Nincsen tanulság nélkül, mikor a szerzők
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azon tűnődnek, hogy vajon a román nyelvű
iskolai oktatás, vagy a román nyelvű vallásgyakorlat erőltetése volt nagyobb hatással a
moldvai „magyar nyelvű közösségek életére”? Igazat kell adnunk a szerzők által adott
válasz hiszen a beiskolázáskor még egynyelvű magyar gyermekek számára „a tanító volt
az a személy, aki a román nyelv elsajátítására rávette őket”. Egyértelműbben fogalmazva, az egyház „csak” a templomból és egyéb
rituális helyszínekről tiltotta ki a hívek anyanyelvét, a tanítók emellett még a számukra
idegen nyelv megtanulására és használatára
is rászorították őket.
Tanulságos és jellemző, hogy ezek az ellenőrzésre járó tanfelügyelők éppen olyan tájékozatlanok voltak a moldvai magyar telepek
helyi és nyelvi körülményeivel, mint az oda
kinevezett román tanítók. Ez a tudatlanság
sokszor akadályozta őket, hogy reálisan,
hogy azt ne mondjam pedagógushoz méltó
módon, netán szeretettel foglalkozzanak a
rájuk bízott gyermekekkel. A tanárok és a
tanfelügyelők tájékozatlanságuk következtében gyakran szándékos ellenállásnak tekintették a tanulóknak és a szülőknek a román
nyelv és a szüntelenül erőszakolt „román hazafiság” iránti közömbösségét, mint ahogyan
a pedagógusok is idegennek és a nemzetállammal szembenállónak érezték a helyi
nyelv és kultúra puszta létét, s „minden igyekezetükkel azon voltak, hogy új elemekkel,
mégpedig a román népkincs örökségének
bemutatásával helyettesítsék azt”. Képmutató kulturális küzdelem folyt tehát a moldvai
magyar falvakban, ahol a többségi hatalmat
képviselő pedagógusok úgy tettek, mintha
nem látnák a valódi problémát, a saját értelmiséggel és érdekérvényesítési lehetősséggel
nem rendelkező, bizonytalan identitású
csángómagyar közösség pedig az értetlenség
passzivitásába menekülve igyekezett magát
távol tartani a bajtól. Az állóháború néma
szenvedői pedig a szerencsétlen csángó gyermekek lettek, akik nyilván keveset értettek a
lelkükért folyó ördögi küzdelemből, s begubóztak abba a kétségbeejtő helyzetbe, amiről
olyan szívbemarkolóan írja a költő, hogy „…
engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért,
vertek, mint apró gyermeket…”. A megalá-
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zott és megfélemlített csángó gyermekekben nyilvánvalóan kevés együttérzést találunk azok iránt a nehézségek iránt, amivel
a román pedagógusok kerültek szembe a
„román nemzetépítés” terén. Pedig azoknak is megvolt a maguk baja, s általában ők
sem tehettek róla, mert minden az intoleráns, sovén román „nemzetépítés” erőltetésből fakadt. S ezen bizony nem segítettek
azok a névhasználati trükkök sem, amik a
’magyar’ megnevezés helyett a ’csángó’-t,
vagy a ’katolikus’-t, netán a ’heteroglott’
kifejezéseket használták, hiszen tudjuk,
hogy ezek Moldvában azonos értelmű fogalmak. Kár, hogy az 54-55. oldalon szereplő
körgrafikonon
a
szerzők
„összeöntötték” a négy település magyarságának szinonim megnevezéseit, pedig tanulságos lett volna ha külön is feltüntetik.
A könyv szerzőinek tanulságos megfigyelése, hogy a román „nemzetépítés
homogenizációs programja számára a
Moldvában élő magyar nyelvű népesség a
vizsgált időszakban ugyan konstans problémát jelentett, de ennek kezelését áthatotta a
román és a magyar állam közötti viszony”.
Feszültebb időszakokban ugyanis gyakoribbá vált a magyar helyett a csángó megnevezés használata. Ez természetesen csak
a szavakkal való játékot jelentette, mégis
figyelmet érdemel, hogy a maghiar kifejezés összesen 11 jegyzőkönyvben szerepel,
s ezek többsége 1945 utánról származik,
amikor Bákó megye számos településén
engedélyezték
a
magyar
nyelv
„intézményesülését”, ezzel szemben az első és a második világháború idején, amikor
a két ország hivatalosan is hadban állt egymással, a csángó név használata „a magyar
állammal való kapcsolat elfedésének lehetőségét teremthette meg.” A könyv szerzői
bevezető tanulmányukban hangsúlyozzák,
hogy a vizsgált falvakban a tanítók egyáltalában nem voltak módszertanilag felkészülve arra, hogy mit kezdjenek az iskolába
kerülő, románul egyáltalában nem beszélő
gyermekekkel. Ez ugyanis nemcsak a tanulók helyzetét s a tananyag elsajátítását nehezítette, de az oktatók is általuk nehezen
kezelhető helyzetben találták magukat.
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Bizonyára az eddig felsorolt ellentmondások is hozzájárultak ahhoz, hogy a négy,
itt vizsgált moldvai magyar település diákjai meglehetősen kedvetlenül látogatták idegen nyelvű iskoláikat. Az „iskolaköteles”ként nyilvántartott gyermekeknek csak egy
részét íratták be az iskolába, de még a beíratottaknak is csak hozzávetőlegesen a fele
látogatta a tanintézeteket. A tanárok természetesen manipulálták is az adatokat, rendszerint több látogatót jegyeztek be, mint
amennyi jelenlévőt az odalátogató tanfelügyelő megolvasott, s a különbséget esetenként különböző okokkal próbálták magyarázni. Egy 1942-beli szabófalvi bejegyzésből éppenséggel azt tudjuk meg, hogy a 87
iskolakötelesből „most 10 gyermek van jelen, de a naplóba egy tanítói poszthoz szükséges 25-30-at kell beírni”.
A bemutatott négy helyszín sokban különbözik egymástól, az egyik helyen fűtés
nincs, a másikon a bútorzat hiányzik, és így
tovább. Lészpeden például egy 1932. évi
tanfelügyelői látogatásról azt jelentették,
hogy „a tanterem tágas, de nincs karbantartva: hiányzik a bútorzat és a fűtés”.
Külsőrekecsinben pedig 1897-ben „30 tanulót
találtam
bezsúfolva
valami
„jászlakba” (padokba). Az osztályban sötét
volt, lehetetlen, hogy ebben a bűzös osztályban folytatódjék az oktatás.” Nem valószínű, hogy a részben vagy teljesen magyar
népességű falvakban rosszabbak lettek volna az oktatás tárgyi feltételei, mint egyebütt, tehát ezek a megállapítások minden
bizonnyal az iskolák átlagos moldvai állapotára utalnak.
Az iskolai munka tartalmi vonatkozásában
azonban már markáns sajátosságokat találunk, ha áttekintjük a könyv több mint kétharmadát kitevő, a tanfelügyelői jegyzőkönyvekből szemezgető részét. Elgondolkodtató, hogy száz esztendővel ezelőtt,
szinte semmi különbség nem volt a Bákó
környéki, úgynevezett székelyes csángók és
a Román környéki „északi” csángók – Szabófalva, Traian és Bírófalva (Gherăeşti) –
nyelvhasználata között, ahol a gyermekek
otthon, a családban kizárólag anyanyelvükön beszéltek. Mint a szerzők megállapít-
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ják, „a vizsgálatba vont fél évszázadnyi
anyag helyenként inkább állapotról, mintsem
folyamatról tanúskodik”. Mindössze két területen tapasztalható „előrehaladás”: egyrészt hogy „az évfolyamok emelkedésével
egyre javul a nyelvtudás – mármint a román
nyelvtudás –, ami azt mutatja, hogy minden
módszertani eltévelyedés ellenére a tanítóknak sikerül évek hosszú során beleverniük
valamennyi román nyelvismeretet a csángócskák koponyájába; továbbá elvétve előfordul, hogy egy-egy pedagógusnak megvilágosodik az elméje, és rádöbben a látszólag
bonyolult helyzet egyszerű megoldására.
Szabófalván például már 1908-ban megemlíti a tanfelügyelői jelentés Paládi Emil tanító
urat, aki „a helyi magyar nyelvet is beszéli,
ez pedig rendkívül nagyban elősegíti őt a
leckék megtanításában és az iskolásokkal
való társalgásban.” Ez a jelentés agyba-főbe
dicséri Paládi tanító urat, de aztán többé nem
találkozunk a nevével, lehet, hogy más felettesei nem értékelték ennyire magyar nyelvtudását. Nem is csoda, hogy néhány év múlva
(1914) már az a helyzet Szabófalván, hogy
„negyven továbbjutott diákból 36-an már
harmadszor buktak (…) találtam olyan diákokat, akik egyáltalában nem tudtak olvasni,
hogy az olvasott szöveg megértését ne is említsem”. Ettől függetlenül 1919-ben őszinteségi rohamában így fakadt ki valamelyik
Szabófalvára látogató tanfelügyelő: „… a
tanítónőnek sokat kell küzdenie, mivel a tanulók többsége iskolába jövetelkor nem tud
románul, s az kevés, aki tudja, az is teljesen
helytelenül beszéli. A szabófalvi elemi iskolában az a benyomásod, mintha a magyaroktól nemrég elszakított egyik tartományban
lennél.” Hát igen!
A XIX. század elejétől egyre erőteljesebb
románosítási törekvés az 1940-es években
átmenetileg enyhült a moldvai magyar települések iskoláiban. Szabófalván ennek csak
annyi jelét tapasztalhatjuk, hogy elbizonytalanodik a közoktatás képviselője, s a csángó
gyermekekről azt a fából vaskarikának tűnő
megállapítást engedi meg magának, hogy
„román származásúak, anyanyelvként viszont a magyar nyelvet használják”. Lészpeden azonban 1948-ban már 158 tanuló irat-
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kozott be a „magyar iskolába”, ami az összes
iskolaköteles gyermeknek hozzávetőlegesen
a fele. A frumószai magyar nyelvű oktatásról
nincsenek adatok, a románról pedig annyit
tudunk meg, hogy 1950-ben az iskola látogatottsága „nagyon gyenge”, s „a magyar tanulók még nem tudnak románul, olvasásuk jobbára mechanikus”. Külsőrekecsinben a tanfelügyelő dicséri a román tanítót, aki
„állhatatos ebben az ellenséges környezetben” (1946), s az alultáplált gyerekeket „túl
gyakran használják vízhordásra” (1947), az
iskolában nincsenek tankönyvek (1948), az
osztályteremben februárban nincs fűtés
(1949), és „sürgősen óvodára lenne szükség,
ahol a gyerekeket megtanítják beszélni” –
mármint románul. 1950-ben azt olvashatjuk
a tanfelügyelői jelentésben, hogy „a 24-ből
jelen lévő 7 tanuló (…) félénkek voltak és
nem tudtak románul (…), az iskolalátogatás
nagyon gyér, a tanulók nem értik, amit a tanító magyaráz és… bekövetkezik a megvilágosodás a tanfelügyelő elméjében: „Azt javaslom, hogy a következő tanévre itt,
Külsőrekecsinben szüntessék meg a román
oktatást, és csak magyar nyelven folyó oktatás legyen.” Ám korlátolt gondolkodására
jellemzően meg sem fordul a jószándékú tanfelügyelő fejében az a kézenfekvő megoldás,
hogy a magyar nyelvű oktatás mellett a román államnyelvet idegen nyelvként oktassák
a magyar diákoknak. Ez a korlátoltság sajnos
ma már az egész országra jellemző a román
nyelv iskolai oktatása tekintetében.
A kétbalkezes tanügyi hozzáállás felemás
következményeit napjaink csángó közösségeiben érhetjük tetten. A magyarul beszélő
nagyszülők és szülők kényszerűségből románul szólnak a gyermekeikhez és unokáikhoz,
hogy azok a román tannyelvű iskolákban ne
kerüljenek hátrányba a nyelvi követelményekkel. Hogy aztán a családja anyanyelvétől elszakadó gyermek milyen érzelmi hátrányokat szenved egész életére ettől a természetesnek egyáltalában nem nevezhető
„nyelvhasadásos” állapottól – az már egy
másik könyv témája lehetne.
——————————
(1)A tanfelügyelő jelenti. Román állami iskolázás a moldvai
magyar falvakban. Kriterion. Kolozsvár 2017. 243 old.
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A cserefa füstje
„A hont nem öncélúan, hanem a jobbítás
szándékával kell megismerni" –
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet”
címmel jelent meg Halász Péter néprajzkutatónak, a magyar honismereti mozgalom
meghatározó alakjának legújabb kötete Kolozsváron a Kriza János Néprajzi Társaság
kiadásában, a Communitas Alapítvány, a
Magyar Tudományos Akadémia és a Székelyföld Alapítvány támogatásával. A közel
ötszáz oldalas mű néprajzi és tudománytörténeti írásokat tartalmaz a moldvai magyarokról valamint kutatóikról, és – bár csak töredéke a szerző gazdag életművének – átfogó
képet ad a történelmi Magyarország határain
kívül, az egykori Etelközben élő, zárványként megmaradt népcsoport, a moldvai csángók hányatott múltjáról, mostoha jelenéről,
bizonytalan jövőjéről.
Szokatlanul lírai címe – a Kallós Zoltán
gyűjtötte bogdánfalvi kesergő részlete –
arról árulkodik, hogy a mű több, mint tudományos munka; szerzője érzelmileg is elkötelezett tárgya iránt, hasonlóan nagy elődeihez. (A magyar föld mindig gazdagon
termette a múltját kutató, szellemi, tárgyi,
természeti értékeit megszállottan gyűjtő tudósokat: Herman Ottókat, Domokos Pál Pétereket, Erdélyi Zsuzsannákat.)
„Halász Péter füst-metaforája a népköltészetben, kultúrában ismert rejtő-fedőtagadó beszéd igen szép példája…”, írja a
Székelyföldben megjelent recenziójában dr.
Balázs Lajos a cím sokrétűségéről, és megtoldhatjuk avval, hogy a „könnyvemet” kifejezés is szimbolikus, a csángó nyelvjárásban
könnyet jelentő szóról magára a könyvre aszszociálunk. A cserefa füstje mindkettőt kihozta a szerzőből, és bizony, csípi az olvasó
szemét is, mert nem lehet szánakozás és
együttérzés nélkül olvasni erről az eltűnésre
ítélt népről, „Európa legelhagyatottabb kisebbségéről,” amelyet nyelvétől és identitásától való megfosztásával akar magába olvasztani a többségi román társadalom immár
több évszázada.
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Ám „egy nép nagyond nehezend pusztul
el…” , írja Lakatos Demeter, az első csángó
költő, kivált, ha a történelem Ura időrőlidőre közbelép, és gondoskodik róla, hogy a
földnek, ahol honfoglaló őseink letelepedésük előtt utoljára megpihentek, máig legyenek magukat magyarnak valló, magyarul
beszélő, eredetük emlékét őrző, római katolikus lakosai. ( Aki ugyanis Moldvában katolikus, az magyar, ha nem is ért már ősei
nyelvén.) Arra nincs sem régészeti, sem írásos bizonyíték, hogy a hátra maradott honfoglalók utódai is ott lennének Moldva mai
lakói között, de hogy az egyre kevesbedő
északi csángók máig a Halotti Beszéd nyelvéhez hasonló, középkori magyar nyelvet
beszélik, az a 13. századig visszamenőleg
igazolja eredetüket.
A kötet egyik meghatározó írása, A székelyek migrációja Moldvában című tanulmány éppen azt vizsgálja, hogyan alakult és
változott az egykori Etelköz népessége, a
moldvai magyarság összetétele az elmúlt
ezer esztendő alatt. Kunok és magyar hittérítők, a gyepűrendszer katonái, a székely
határőrök, katolikussá lett husziták, az erdélyi belháborúk székely menekültjei népesítették be, majd a keletről jövő betörések
csökkentették tizedére lakóinak számát, végül a Siculicidium miatt Moldvába menekülők „vérátömlesztése” segített a megmaradásban és gyarapodásban, a huszadik században pedig már a túlnépesedés miatt indult meg a csángók kirajzása Erdélybe, Magyarországra és távolabbi latin nyelvterületekre. Szó esik a belső migrációról is: természeti csapások, a jobb életkörülmények
keresése, hadi utak közelsége ösztönözte a
családok, csoportok, sőt egész falvak arrébb
vándorlását.
,„Az egykori Etelköz, a mai Moldva olyan,
mint egy hatalmas szív, ami szívja és löki az
erekben a vért. Néha évszázadonként dobban egyet, néha gyakrabban. Szívja és löki a
magyarságot. A honfoglaláskor kilökte magából, áthajtotta a Kárpátokon. A középkorban magába szívta, aztán a 16. századtól
ismét kihajtotta őket. Madéfalva táján, s
még egy jó ideig befogadta a menekülteket
– egyre magasabb lett a vérnyomás –, aztán
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az utóbbi évtizedekben ismét kilöki, valósággal
kihajtja
a
világba
a
csángómagyarokat…”, összegezi Halász Péter a moldvai magyarok ezer esztendős migrációjának folyamatát egyetlen gyönyörű
metaforába sűrítve.
Könyvének szerkesztésekor teljességre
törekedett. Saját fél évszázados kutatásaira,
és az elődök, kortársak által összegyűjtött
tudásvagyonra támaszkodva négy nagy fejezetben (Az idők homályában; A hagyományos népélet emlékei; Akik előttünk jártak;
Az igazsághoz közelítve)tárta fel a moldvai
csángók magyarságának bizonyítékait, mutatta be múltjukat, jelenüket, és körvonalazta
a jövőjüket építő törekvéseket, mint például
a magyar nyelv oktatásáért folyó küzdelmet,
a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális
Egyesület munkáját, vagy a forrásanyag kiadására alapított Bibliotheca Moldaviensis
sorozat létrejöttének körülményeit..
Az idők homályában a magyar történelemhez kötődő hagyományokkal foglalkozik: a csángók templom-titulusokban, énekekben, szokásokban megnyilvánuló Szent
István-tiszteletével, és a kultusz ügyes trükkökkel való irtásával a „janicsárpapok” által,
akik származásukat megtagadva vesznek
részt a magyar nyelv és hagyományok elleni
hadjáratban. Hallunk itt áthelyezett, átfestett
és átkeresztelt templomokról, templombúcsúk időbeni elmozdításáról, ünnepek elhalasztásáról, oltárképek eltüntetéséről, de az
ellenálló népi leleményességről is. „Dim Péter, Kiczkófalva talán utolsó magyarul tudó
embere” megtalálta, és saját kertjében állította fel a templom átépítésekor kidobált régi
szobrokat, nem kis önérzettel mondva: „Ijén
hosztam ki Szentesztánt a temlecből ”.
Ebben a fejezetben esik szó Mátyás király idáig kevéssé ismert „moldvai kalandjairól”: a kotnáriaknak adott ajándék szőlővesszőkről; a klézsei lánnyal való találkozást
elbeszélő egyedülálló balladáról, és „katonai
pályafutásának legválságosabb ütközetéről”.
Egy rövid cikkben felcsillan az idetelepedett
székelyek „csíki karácsonyának” ködbevesző emléke a pusztinai, frumószai és lészpedi magyaroknál, ami „hamarébb volt, mint
az itteni”. Az ősök még tartották, de mára
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csak neve utal a hajdani szokásra és Halász
Péter írása, „ hogy ne vesszen el egészen a
csíki karácsony emléke.”
Az első részt a Mi, pusztinaiak című faluszociográfia zárja, melyben a település lakóinak önbizalmát élesztgeti, mert„…az értelmiség nélküli, identitáshiányos moldvai
csángómagyarok számára különösen fontos,
hogy ismerjék önmagukat…” Ezért mutatja
be, mi mindenre lehet büszke egy magát magyarnak valló pusztinai csángó, aki megőrizte anyanyelvét; magyarságtudatát; Szent István királynak szentelt templomát (az egyetlent, amely az ötből megmaradt Moldvában!); részt vett a szent királyról elnevezett
civilszervezet alapításában, és megjárta a
jászvásári püspökséget, a bukaresti nunciatúrát, de még a Vatikánt is anyanyelvű vallásgyakorlatért könyörögve – hiába. (Mint
szomorú refrén, tér vissza Zöld Péter levele
óta: a csángók magyarul miséző papokat
kérnek Rómától, de nem kapnak.)
A könyv második fejezete A hagyományos népélet emlékeivel (közös legelőhasználat, kecsketartás, szőlő és borkultúra története, a kutak építése és használata, hiedelmek, a ballada születése, stb.)foglalkozik.
Összefoglaló leírást ad a moldvai halászatról, amelynek ősi módszerei között szerepel
„az igazán szerelmetes halfogás, mikor kézzel fogja az ember a halat”,s miközben tallózunk a halastavak, folyóvizek régi halbősége, „A vizek és a halak természetéről”
szóló népi megfigyelések, a hagyományos
halfogási módok: a rekesztő, az emelő, a
kerítő, a szigonyos és horgos, az éjszakai
vagy/és téli halászat módszerei, eszközei és
csángó elnevezésük között, megtudjuk, hogy
az 1600-as években csángóföldről vitték a
„finom halakat” Erdélybe „…magához a fejedelemhez”, de Oroszországba is bőséggel
szállítottak belőlük. Bár ma már nincsenek
halászfaluk, a mostani földművelő és állattenyésztő csángók, ha éppen nincs tennivaló
a földeken, „szűrik a vizet”, és ahogy a sztoikus bölcsességű kelgyesti ember mondta:
„ha vala hal, foksz, sz ha nem vala, akkor
nem foksz…”
A kutakkal foglalkozó tanulmányban Halász
Péter közel tucatnyi moldvai falu kútjainak
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múltját, jelenét, építését, fajtáit, használatát
vizsgálja, kitérve a víz közösségi, sőt kultikus szerepére, a „kutak becsületére”. „Minél
több kutat ásat valaki – idézi az egész Moldva területén elterjedt sajátos felfogást tükröző mondást – annál több bűnétől szabadul
meg.” Ír a kutaknál elhelyezett ivóedényekről: a „csiprokról”, a szabad kúthasználatról.
Kilenc moldvai faluban mintegy kétszáz kút
nevét gyűjtötte össze. Több mint felüket
személyekről nevezték el, mint pld. Dávid
kútja, Duma csorgója, Katyi Mihály kútja,
Vajdáné kútja, Pisták kútja stb. Kisebbik
felük a helyéről, tulajdonságáról, foglalkozásokról, vagy népekről kapta a nevét, mint
a Keresztfánál lévő kút, Csorgó a Valea fejiben, Patyul oldali nagy forrás, Kutak gödre, Büdös víz, Rezescsorgó, Görög kút,
Oláhkút, Csobán-, Harangozó- és Papkút,
Tolvajok kútja, Egykút, Háromkutak, Ikrek
forrása, Ördögök gáttyik.
A kutak hagyományos megbecsülésének
és közösségi értékének a mezőgazdaság kollektivizálása vetett véget. Íme, két idézet
erről: „A zángles kúttya jó kút volt, de a
bírófalvi kollektív behányta döglött juhokkal”. A lujzikalagori Horvát Péter a mezei
kutakról mondja: „…volt komponás
(gémes), volt horgas, jó vizük volt, de a kollektív mind belészart.”
A Diószén története és helynevei című
falutörténet 218 helynevet sorol fel, melyek
sok mindent megőriztek a falu egykori életéről, gazdálkodásáról. Jó néhányban egy-egy
történet magja rejtőzik, arcok, epizódok,
örömök és bánatok merülnek föl a múltból,
ha tallózni kezdünk közöttük. „Maguk a nevek a falu csángómagyar nyelvjárásának
dokumentumai, a hozzájuk kapcsolódó ismeretanyag pedig a hagyományt őrzi – írja
Halász Péter –. Sajnos, Moldvában ma még
nincs rá lehetőség, hogy a néprajzgyűjtő feldolgozhassa a csángó magyar falvak helynévanyagának történeti rétegeit. A plébániák, a városi, megyei levéltárak, a püspökség
iratanyagától egyenruhás és reverendás őrzők tartják távol a kutatókat. Ők tudják miért! Mi is tudjuk!”
Az Akik előttünk jártak és Az igazsághoz közelítve című fejezetből olyan magyar,
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román, székely és csángó utazók, tudósok,
gyűjtők életét és munkásságát ismerjük
meg, akik a moldvai magyarsággal foglalkoztak-foglalkoznak, és kutatásaikkal, tevékenységükkel hozzájárultak és járulnak
megismerésükhöz, helyzetük javításához.
Bevezetésként megjegyzi, hogy mennyire azonosak a moldvai gyűjtés nehézségei a
régmúlt és a jelenkor kutatóinak esetében:
„valamennyijüknek hasonló természetű akadályokat kellett leküzdeniük, s ha koronként
változott is a veszélyek súlyossága – hiszen
a rabszolgaként való eladáshoz képest a román Securitate üldözése vagy a janicsár lelkű moldvai katolikus papság áskálódásai
mégiscsak enyhébb veszedelem – , akárcsak
a népmeséink hőseinek, keleti vándorainknak is …meg kellett küzdenie ezzel az útjukban álló hétfejű sárkánnyal.”
A 19. századi tudós utazó, Jerney János
(aki szerint „Csalhatatlanul magyarok régi
hazája ez…”) bákói ásatásait például a helyi
hatóságok betiltották, az általa szerzett magyar nyelvű imakönyveket nem engedték be
Moldvába, személyét kigúnyolták a jászvásári újságban. Dr. Ioan Ferenţ, a tudós csángó pap bátorítás helyett csak gáncsot kapott.
Radu Rosetti moldvai földbirtokos, történész 1905-ben megjelent akadémiai tanulmánya, amelyben többek között leírja, hogy
„A Szeret-völgy csángói mind beszélnek
magyarul”, elérhetetlen, hiányzik a könyvtárakból. A kutatók még ma is „idült forráshiányban szenvednek”, és a Moldvába járást
számos tényező nehezítette még a huszadik
század második felében is.
Halász Péter maga is gyakran volt
kénytelen krimibe illő cselekhez folyamodni, hogy eljusson Moldvába. A 70-es években igencsak kalandos utakon vitte el Domokos Pál Péter üzenetét Lakatos Demeter
csángó költőhöz, akit – akár csak őt – szemmel tartotta a Securitate: „Buteából mentem
hozzá odavaló ismerősömmel, aki szabófalvi keresztlányát látogatta meg. Az már akár
véletlen is lehetett – volna – hogy a keresztlány családja Lakatos Demeter lábszomszédja volt. Mindig szürkületben a kertek
alatt mentem hozzájuk, s szomszédjától egy
kiskapun léptem át a kertjébe. Így a házával
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szemközt lakó besúgó nem is tudta, hogy
járt nála valaki.”
A nehézségek azonban nem tántorították
el sem a szerzőt, sem a moldvai magyarok
más mentorait, beteljesült rajtuk a
„leginkább a szórványmagyarság sorsüldözött közösségeiben feltűnő” „tüneményes
ember”, Jáki Teodóz atya tréfának szánt –
de komolyan gondolt – mondása, aki arra
intett mindenkit, „hogy ne kezdjenek foglalkozni a moldvai csángókkal, mert aztán nem
tudják abbahagyni.” Csak örülhetünk, hogy
igaza lett; Halász Péter majd hat évtizede
folytatja kutatásait, melynek a szakma számára kikerülhetetlen és nélkülözhetetlen
eredményeit a laikus olvasónak is élményt
adó módon, a nagy elődökhöz méltó, szépírói stílusban fogalmazza meg.
Sajátos történelmi sorsunkból következően a moldvai magyarok a hagyományos
népi élet olyan emlékeit őrizték meg napjainkig gyűjthető és kutatható állapotban,
amikre a Kárpát-medencén belüli magyar
népcsoportok már nem, vagy csak töredékesen emlékeznek. A szerzőnek nem célja,
hogy a moldvai magyarok eredetével kapcsolatosan új elméletekkel gyarapítsa a meglévőket, ehelyett igyekszik a jelenségek alapos és szakszerű megfigyelésével feltárni és
bemutatni a XX. század utolsó harmadára és
az ezredfodulóra megőrzött állapotokat. Arra a hiábavalóságra sem vesztegeti idejét,
hogy vitatkozzon a moldvai csángók magyarságát kétségbevonó, tudománytalan kísérletekkel, de még arra sem, hogy bizonygassa magyarságuk nyilvánvaló tényét, ami
magától értetődően következik minden fejezetének valamennyi sorából. A moldvai magyarokról ugyanis az utóbbi időben számos,
kisebb-nagyobb kiadvány látott napvilágot
magyar és román nyelven. Ezek egyrésze
nem a korrekt tájékoztatást szolgálja, hanem
az eltökélt félretájékoztatást. Ezekre nem
érdemes szót vesztegetni, de megjelent számos olyan kiadvány is, amiknek nyomán
egyre közelebb jutunk az igazsághoz. Ezeket
a minden tiszteletet megérdemlő munkákat
mutatja be a mű utolsó fejezete.
Halász Péter könyvét a felhasznált irodalom és a kötetben előforduló településne-
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vek jegyzékével, a tájszavak magyarázatával, valamint román és angol nyelvű rezümével zárja, amelyben megemlíti, hogy
2010-ben Budapestről Gyimesbe költözött,
ahol minden idejét és energiáját a moldvai
csángókról való írásnak szentelheti.
Olyan közel hozzájuk, hogy érezze az
Etelközben parázsló cserefa füstjét.
Jámborné Balog Tünde
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BÁLINT MÓZES - TESTVÉRMENTŐ (folytatás)
DEMSE MÁRTON: LEVÉL MOLDVÁBÓL,
KÉRDŐ-JELEK, KÉRDŐJELEK
Ismeritek-e azt, aki ezerszer is beleroppant, de
parancsra mégse hajolt? Tudjátok-e századok bús
ismeretlenjének sorsát, aki most megismerésre
meri emelni arcát? Van-e elég erőtök egy archaikus nyelv bebarangolására, futja-e időtökből a
lelki odafigyelésre?
Ha erre jártok szeretném tőletek hallani a szivárványba fészkelő pacsirták haldokló trilláját. Így
talán az én vallomásaim is kellő hitelre lelnének.
Mentve lennék a félrebeszélő jelzőtől: az utóbbi
időben ettől sem kímélnek.
Hogy éreznétek magatok száz meg száz kihallgatás, nyilatkoztatás után? Milyennek látjátok az
ököl erejének igazságát? Tetszik-e fehér falra
fröccsenő orrvér, hogy „igazat” mondj, olyant,
amilyent az öklök kérnek? Spiclik, széltolók voltak mindig szép számmal – ismert tény – koronázatlanul hulltak porba. Ne csodálkozz
magnissime, hogy nem szégyellem, nem búvok
történelmünk elől. Ujjal a tengert úgy sem mérhetitek. Nem fogtok soha lemondani a curriculum vitae írásáról. Tudjátok-e, hogy érzi az magát, akinek minden írott betűje lakat alá tétetett?
Hányszor is lett feldúlva családi szentélyem, tudjátok-e?
Nem bújok, nem is bújhatok történelem elől.
Századokon át csángáltam idáig. Moldva történelme az enyém, más hibám ne keressétek. A
csángóság moldvaisága szent is igaz. Nem hazaáruló társaság, ahogy azt szemembe számtalanszor köpték. Ne bújjatok hamis eszmék ujja mögé, mert a hősi eposzt ezután fogjuk könyvekbe
írni. Eddig dalaink és balladáink égre keltek, de
ezután jön az írott szó. Ezután gyűl a mi életünk
is könyvekbe, úgy, ahogy más nemzeteké gyűlt.
Add Isten, hogy ne vérrel írjunk Verbőczy Tripartitumot. Elég volt belőle egy világnak. Borzongtak? Hát akkor engedjétek jutni szabadon,
ne bilincsben, mert bilinccsel a kézen, nyelven
nem is lehet szókimondás.
Adtak-e hűségem bizonyítására még egy lehetőséget?
Bűn-e az, ha nemzetszerető szó buggyan belőlem? Nem hullhat sötétbe a megbotlott világ.
Kezdjük ismét elölről a kőkorszaktól, hogy minden eszmétől szeplőtlenek maradjunk? Dobjuk
máglyára az évezredes kultúrát? Kinek a kedvéért? Legyünk Zelóták, vagy szálljunk Kharon

ladikjába mindnyájan?
BEKE GYÖRGY: TORZ TÜKÖR, HA ÉN
INTÉZNÉM
Groteszk világhoz abszurd ötletek illenek.
Az én vizsgálódásom is ilyen fordított tükör.
Miként cselekednék, ha román nacionalista
lennék? Évtizedekkel ezelőtt a moldvai
csángómagyarok körében kísértett meg ez a
gondolat.
Ha én intézném a nemzetiségi ügyeket, akkor Moldvában tennék látványosabb engedményeket a magyar kisebbségeknek. Viszszaállítanám az ötvenes években elsorvasztott magyar iskolákat, mind egy szálig, még
újakat is létesítenék, mert nem minden faluba jutott belőlük. Megszervezném a magyar
tanítóképzést lehetőleg Bákó városában –
ennek meg is volt az előzménye az ötvenes
évek elején – hogy a moldvai
csángómagyarokat végre soraikból jött, sorsukat, hagyományaikat és érzékenységüket
belülről ismerő értelmiségiek taníthassák.
Közbenjárnék a Iasi-i római katolikus püspökségen (nyitott füllel hallgatják ott a bukaresti parancsokat), hogy a moldvai papok
is térjenek át végre a zsinat törvényére, vezessék be az anyanyelvű misét, prédikációt
és gyóntatást, elvégre alighanem Moldva az
egyetlen hely a világon, ahol a római egyház nagy reformját egyszerűen nem hajtották végre. Újságot indítanék Bákó városában, magyar nyelven, egy ideig román melléklettel – hogy a nyelvüket veszített, de
nemzetiségükhöz ragaszkodó csángókhoz is
szólhassunk -, sűrűn küldeném Moldvába a
magyar népi együtteseket, színházakat.
Mindezek után pedig elvinném Moldvába a
külföldi sajtótudósítókat, hadd hozzák a
világ közvéleményének tudomására: ezt
tette a román állam történelmünk során
mindig elnyomott, félretaszított nemzeti
árvaságra kárhoztatott csángókkal. Többet,
mint saját anyaországuk, amelyik – ismét
fáj leírnom – századokon át nem sokat törő-
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dött a Kárpátokon túli magyarok sorsával.
Csupán nemzeti felelősségüket átérző papok, írók, egy-két közéleti személyiség próbált segíteni a maga erejéből, egyéni buzgalomból a moldvai és bukovinai magyarokon.
Boldog megszégyenülésünk lenne, ha a román állam mutatna példát nekünk saját felelősségérzetünkre.
Hát nem elképesztően rövidlátó volt a
Ceausescu-diktatúra, hogy ezt az egyszerű
taktikai fogást nem ismerte fel?
SEPSISZENTGYÖRGYI
TALÁLKOZÓ
1990 – ROBU BERNÁD Szabófalva
Amikor születtem, magyarul tanultam meg.
Így neveltek szüleim. Százéves nagyanyám
egy szót sem tudott románul. Meggyőződtem, hogy magyar vér kering bennem, de
mégis román lettem. Szükségünk van egy
kétnyelvű lapra. Sokat tanulmányoztam a
történelmünket. M. Kogalniceanu volt az
első, aki megadta jogainkat. N. Iorga elismerte, hogy ezek a moldvai falvak magyar
falvak. Robu püspök (máskülönben rokonom) be akarta bizonyítani, hogy mi csángók románok vagyunk… Nagyanyám azt
mondta, hogy 1907-ben mi nem lázadtunk
fel, mert nekünk nem volt bojárunk. Magyar
vérünk van. De nincs erdő száraz ág nélkül.
BAJOR ANDOR: GONDOLATOK A DAMASZKUSZI ÚTRÓL
A Pártot és a Belügyminisztériumot kétségtelenül ét lehetett verni a lelkes tolongással
és a mérhetetlen hála kifejezésével. Et a kétes módszert azonban istennel szemben teljességgel fölösleges alkalmazni. Szerintem
ugyanis nem hiszi el. És ez igen lényeges
különbség a huszadik század hatalmi és
örökkévaló hatalom között. Így végül is az
alkalmi vagy politikai ihletésű damaszkuszi
utas a Párt után nem Istent csapja be, csak
saját magát.
Mi azonban teljességgel alkalmatlanok és
illetéktelenek vagyunk a damaszkuszi út tömegfelvonulóinak szétválasztására. Eleve
elhisszük, hogy Sauluszból Paulusszá változtak. Utólag ugyanis ők maguk erről valla-
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ni, tettel vagy mulasztással.
Addig azonban kötelesek vagyunk bízni
bennük, és örvendeznünk kell, hogy a kommunizmus teljes erkölcsi bukása után a keresztyének hirtelen megszaporodtak. Talán
Ceausescu elvtárs végzett titokban alpári
dadogásaival
és
a
falurombolással
egyidőben misszionáriusi munkát. Kétségtelenül erre utalt Ioan Robu bukaresti püspök ma a Szentszék általa kinevezett érsek - az
Elnök Elvtárs számára tartott ihletett beszédében, melyben az aranykorszaknak ez az
aranyszájú főpapja, elvtársunk Ceausescu
úrban, kifejezte mérhetetlen háláját a csodálatra méltó vallásszabadságért, a falvak tervszerű ujjáépítéséért és azért a magas életszínvonalért, amelyben Románia egész népe
él, ellentétben a nyugati páriák pogány nyomorával.
Amíg Ceausescu elvtársnak ilyen lelkes,
példamutatóan igazmondó főpapjai voltak és
vannak, akik bizonyára hajlandóak lettek
volna rejtelmes amerikai utazások mellé
akár a mártírok koszorúját is elfogadni: nem
tartjuk különösnek a damaszkuszi út közlekedési anomáliáját.
KELET - NYUGAT, II. ÉVFOLYAM 10.
SZÁM 1991
"A CSÁNGÓK CSÁNGÓUL BESZÉLNEK" - nyilatkozta Ioan Robu, Bukarest
katolikus érseke.
Vannak papok, akik a csángó falvakból tanultak tovább. De ön nem hajlandó megérteni, hogy -, mint az előbb is kihangsúlyoztam
- nem létezik írott csángó nyelv? Könyvek
nincsenek, semmi sincsen. Akik arról papolnak, hogy szükséges ezeknek a csángóknak
a nyelvét bevezetni a templomba, az iskolába, azok ugyan "csángó nyelvről" beszélnek,
de tulajdonképpen a magyarra gondolnak hogy végre nevén nevezzem a dolgokat.
De hát érsek úr, milyen más nyelvre kellene
gondolnunk, mint a magyar nyelvre, a moldvai csángók anyanyelvére? Figyelmébe
ajánlanám a következő szerzőket is. Tessék
csak figyelni.
DIMITRIE CANTEMIR: MOLDVA LEÍRÁSA
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Tiszta moldvai paraszt nem létezik, akiket
találunk vagy orosz, vagy erdélyi, vagy,
amint nálunk mondani szokták, magyar származásúak (...) Azok, akiket Lengyelországból hoztak Moldva közepébe, hosszú idő
múltán elfeledték hazájuk nyelvét és a moldvait sajátították el, akik pedig Lengyel-hon
határainál laknak, ma is a lengyel és az ukrán nyelvet beszélik. A magyarok, akik a
római vallást követik, ehhez és az ősi nyelvükhöz ragaszkodóbbnak bizonyultak, de
mindnyájan ismerik a moldvai nyelvet is.
NICOLAE IORGA: ROMÁNIA CUM ERA
PANA LA 1918
A magyarok betelepülés a Slanic-i völgybe
sokkal régebbi, mint a vállalkozók kora.
Még a XIII. század elején leereszkedtek a
kunok katolikus püspökségének a földjére,
eljutva ezen az úton a Szeret vizéig. Annyi
század eltelte után ... megőrizték régi székely nyelvüket és törvényüket.
Igazán ebből a népből származnak ők? Biztos, mert 1200 körül a Szereten túli terület
nagy része magyarnak számított.(...) A Tatros völgyén beszűrődött az erdélyi székelység egy nyúlványa. A Tatrostól a Szeret vizéig jutottak, s felmentek a Szeretbe hasonló
szögben beömlő Moldvai folyókig.
GEORGE IOAN LAHOVARII: MARELE
DICTIONAR GEOGRAFIC.
A Bákó megyében élő telepesek két ágra
oszlanak. Egyrészt a csángóknak nevezettekre, akik emberemlékezet óta, talán már a
moldvai fejedelemség megalakulása előtt a
Szeret völgyében laktak (...)
1420-ban Zsigmond erdélyi herceg nagyszámú székelynek és szásznak ad eltávozást,
akik Moldvába telepedtek le és Jó Sándor
(Alexandru cel Bun) jól fogadta őket. Kilenc
parókiába osztják őket a bákói katolikus püspök hatáskörébe. A német parókiák később
eltűntek, vagy beolvadtak a magyarokéba.
(...) Beszédüket illetően megkülönbözteti
őket az a tény, hogy nem tudják kiejteni az S
és a CS hangokat. Csé helyett Szét, Si helyett Szít mondanak. Másrészt: más magya-
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rok és székelyek jöttek Moldvába a XVII.
század közepén és a XVIII. században, s az
Erdéllyel határos birtokokon telepedtek le, a
Tatros és mellékfolyóinak völgyében.
DICTIONARUL
MODERNE

LIMBII

ROMANE

Ceangu, ceangai (csángó, csángók) személy,
aki Bákó megyében a XIII. században megtelepült magyar népességhez tartozik.
VASILE BRABAN: DICTIONAR
LIMBII ROMANE MODERNE

AL

Ceangu, ceangai (csángó, csángók) személy,
aki valószínűleg a XV. században Moldvába
megtelepedett székely népességhez tartozik
(a Tatros, a Beszterce és a Szeret völgyében
a Romantól északra levő telepekig).
Kérem figyelni, Robu érsek úr!
VÉGH ANTAL: URAMISTEN, SIESS
ŐKET MEGSEGÍTENI
Nagyobb a baj Ninivében, mint gondolnád.
Ha már a Hitetlen lélek és a Pogány Szív
sem talál más menedéket, mint hozzád való
imát, nagy lehet a baj. Nincs már hová menekülni, csak hozzád.
Uramisten, Siess. Adja Igéket az emberiség
szájába, hogy Földet és Mennyet egyaránt
betölthessen a Tiltakozó Szó. Egyesítsed
most a népedet az Imádságra, a könyörgésre,
az összeszorított Fogak dühére és az Ökölbe
rándult Kezek kisimulására, hátha ezzel tudná segíteni szolgáid megmaradását.
Ura, ne vesd oda Szolgáid testét a Ragadozónak. Ne büntesd most azt, akit szeretsz.
Hagyd a büntetéseid szelídebb időkre.
Uramisten, ne engedd leverni szárnyaid oltalma alá igyekvő Gyimes faluvégi kis házainak eresze alól a Fecskefészkeket.
Uram, ne engedj farkascsordákat a Hargitán
legelésző nyájak nyakára, ne hagyd, hogy
elvesszen ott az utolsó kolompszó is. Ígérd
meg Uram, hogy megőrzöd a Csíki-havasok
friss, tiszta lélegzetvételét és ha már arra
jársz, nézz át Moldvába is, hogy üzenetet
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mutass, jeleket, gyámolítsd a gyengét, erősítsd szolgáid lelkét. (1989. december 10.)

mert ezt az embert nem hagyhatom itt egyedül.

Mégegyszer kérem, figyeljen, Robu érsek úr!

Április 4.

Az érsek úr lelkét hogy nem zaklatja a tudat,
hogy hívei lelki üdvösségéért Hitelen Lélek
és Pogány Szív imádkozik, miközben ön
farkasszerepet vállal?
A pápa elsőbbségi hatalmában bennfoglaltatik a legfőbb bírói hatalom is, ezért minden
peres ügy már első fokon is a pápa elé vihető. Ennek következtében írtam a Szentatyának:
Eddig azt gondoltam, hogy az anyanyelven
való imádkozás jogát a diktatúra tiltja, azonban elkeserít a gondolat, hogy ezért a mostani állapotokért csakis a róómai katolikus
egyház a felelős. (1990. augusztus).
Most pontosítanom kell. Nem az egyház, hanem személyesen az érsek úr. A megnyilvánulása után ez határozattan megállapítható.
Azóta az Istennek Bajor Andor már személyesen is beszámolt.
Ezért különösképpen kérem a figyelmét.
Még mindég van lehetőség javítani.
A hívei türelmesek. Különben meglepő és
érthetetlen számomra is, hogy miért pályázik
ön mindenképpen a Katolikus Egyház
Ceausescuja címre?
Kérjük az Úristent, hogy térítse jobb belátásra.
Kérjük ugyanakkor, hogy bocsásson meg
mindazoknak, akik önt bízták meg ezzel a
feladattal. Nem lehet tiszta a lelkiismeretük.
Kérjük a Jó Istent, hogy minden emberi lélek
számára adja áldását és szabadítson meg a
farkasoktól.

Székelyudvarhelyen az RMDSZ Fórum-át
Fülöp Sámuel tájékoztatta a Szórványbizottság munkájáról.
Április 12.
Gyoszénben Atzél Endrével érkeztünk.
Meghatódva hallgatjuk, amikor Tinka, a
hajdani adatközlő újra énekli Kallós Zoltánnak az évtizedekkel korábban énekelt dalokat ...
Tinka most kapta vissza a közösből lovait.
A jó Isten megadta, hogy újra láthatom az
ográdámban a lovaimat.
Készülök Magyarországra a pápalátogatásra. Négy gyermekem és tizenkét unokám
van. Úgy fényképezzen, hogy a disznóbőr
bocskorom is látszódjon.
Április 13.
Bákóban a csángómagyar Szövetség választmányi ülésén Bartos Jánost elnöknek,
Farkas Jánost főmunkatársnak választották.
A kuratóriumba Bartos János, Farkas János,
Ősz Erőss Péter, Bernárd Anton és Farkas
József szerepelnek, akik egyben az RMDSZ
II. Kongresszusán képviselik a szövetséget.
A külföldi kapcsolattartás dr. Atzél Endre
feladata. A jelenlévőknek kézbesítettük a
földtörvény kétnyelvű példányait és a pápalátogatásra vonatkozó űrlapokat.
Április 18.

ÁMEN
Székelyudvarhely, 1991. március 21.
Bálint Mózes
Március 29.
Magyarfaluban Bácsu Mária néni azzal fogadott, hogy igen nagy beteg volt, már gyertyát
is gyújtottak az esti látogatók, de ahogy kiléptek az ajtón, kifúttam az égő gyertyát,

Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen
Bartos János elnök meglátogatta az itt tanuló magyar diákokat. Kézbesítette az általa
összeállított 190 személy nevét tartalmazó
moldvai magyar értelmiségiek listáját.
Április 20.
Közzétették Horváth Antal esperes és további nyolc magyar plébános által aláírt,
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Ioan Robu bukaresti érseknek küldött levelét.
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korábbi határozat ellenére még mindig nem
foglalkoztatják Farkas János mérnököt.

Május 12.
Július 8.
Atzél Endre, Töttösi Istvánné és az itteni tanügyiek jelenlétében Sepsiszentgyörgyön és
Csíkszeredában a moldovai magyar oktatás a
megbeszélés tárgya.
Kézdivásárhelyen a moldvai magyar települések viseletét szemléltető babákkal óhajtjuk
gyarapítani a múzeum gyűjteményét. Tervünk szerint s Szabófalván létesítendő múzeum, Kézdivásárhely, Székelykeresztúr, erdélyi testvértelepülés, magyarországi testvértelepülés, valamint a nyugati régiókban lévő
testvértelepülések számára is készülne egyegy pár.
Május 18.
Atzél Endrével érkeztünk Csíkszeredába,
ahol a moldvai magyar fiatalok oktatására a
gazdasági hátteret biztosító kuratórium tagjai: Bartos János, Borbáth Erzsébet, Derzsy
András, Farkas János, Gergely István,
Györgydeák Lajos, Horváth Antal tanácskoztak.
Az ötvenes években a moldvai magyar oktatásban résztvevő személyeket meghurcolták.
Erre utalva kérdezte Lészpedről Zöld János,
hogy mi lesz azokkal a moldvai magyar fiatalokkal akik magyarul fognak tanulni?
Oláhul is jobban fognak tudni! - mondtam.
A csíksomlyói búcsún sűrű esőben a többszázezres tömegben jelen volt a moldvai magyar katolikusok keresztalja. Az esti misén a
templomban anyanyelvén imádkozott a
moldvai magyar hívők sokasága.
Május 19.
Lujzikalagorban Szűcsékkel hallgatjuk a
Czampók beszámolóját. A nagyobbik
Czampó fiú Jászvásáron volt teológus. Az
utolsó évről azért távolították el, mert magyar ajkú katolikus papokkal levelezett.
Június 22.
Klézsében meglepődve tapasztaljuk, hogy a

Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Líceumban 2, a Benedek Elek Tanítóképzőben
8, szakmai oktatásra 3 moldvai magyar fiatal felvételizett sikeresen.
Július 13.
Atzél Endrével és Atzél Áronnal mozgássérülteknek szóló adományokkal érkeztünk
Gyoszénbe. Menet a bákói piacon vásárolt
Budapest-térképen még a Bandi bácsi féle
csángó tranzitszálló is fel van tüntetve.
Gyoszénban elhíresült Rediu nevű papjukat
szidják, mert 6 lányt vitt el apácának Németországba.
A pápalátogatásra ezer személy jelentkezett
27 településről. A legtöbben, 120-an
Lujzikalagorból, a legkevesebben 8-an
Lábnikból.
Petrás gazda mondja:
Ha a gabona legyül, akkor kiosztják a földeket. A legelőt itt etetőhelynek vagy
szuharnak mondják. Ha a gyom felmagzott,
akkor vitte el a szél a szomszédba a
tizedikig is. A serény esők leölték a búzát.
Isten őrizzen egy földingástól, mert ha elszakad a barázs (gát)mja, akkor Trunkot
elviszi, mert a víz fennebb van, mint a házak fedelik.
Hogy gyónjam meg a vétkemet oláhul, ha
magyarul vétkeztem-e?
Július 17.
Sepsiszentgyörgyön a Csángó Újság eddigi
megjelent 13 számát értékelték. A lap további szerkesztésével Ősz Erőss Pétert bízták meg. Moldvai Magyar Kalendárium
megjelentetését javasoltak.
Július 18.
Debreceniek érdeklődésére közöltük, hogy
Csonkamagyarországon 12, Csíkszeredában
50, Székelyudvarhelyen 21,
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Székelykeresztúron 14 moldvai magyar fiatal
tanul.
Július 24.
Csíkszeredában a moldvai magyar fiatalok
oktatását gondozó Megyei Koordinációs Bizottságot
(Borbáth
Erzsébet
elnök,
Györgydeák Lajos alelnök, Gálfalvi Sándor,
Bálint Mózes, Derzsy András, Ősz Erőss Péter, Gajdó Zoltán, Horváth Miklós tagok)
hozták létre. Szükséges a Domokos Pál Péter
alapítvány létrehozása.
Július 25.
A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége
(Asociatia Maghiarilor Ceangai din Moldova) hivatalos bejegyzést közli Bartos János
elnök.
Július 31.
Székelyudvarhelyről az árvíz sújtotta Moldvába két teherkocsi rakománnyal indultunk
(Balázs Árpád, Balázs Sándor, Bálint Mózes,
Csizmadia János, Molnár László, Molnár
Károly, Piros András, Újlaki Tibor).
A Gábor Áron vállalat és szakszervezete
(egy kocsi ruhanemű, készpénz), a Famos S.
A. Faipari Vállalt és szakszervezete (2000) l
borvíz, 1700 db konzerv), a Készruhagyár
(ruhanemű, készpénz), az Élelmiszeripari
Kereskedelmi Vállalat (500 l borvíz), a Pékség (300 db kenyér), a Tejgyár (1201 kg sajt,
150 kg túró), a Közüzemek (ruhanemű), a
Matricagyár (ruhanemű), a Szállítási Vállalat
(teherkocsi) által biztosított rakománnyal
estére Forrófalvára érkeztünk. Itt Frinku Mihály erdésztől kértünk eligazolást nem kaptunk. Az erdészek véleménye szerint csak
Somoska felé lehet megközelíteni az árvíz
sújtotta falut. Somoskából kifelé azon a hirtelen hegyen mivel most nem sikodik és ha
magiknak a motorik magyaros (Rába), akkor
elmennek. Csíkig lehet menni, de onnan már
szekerek járnak. Ma éjjel még az egész
tepelődik, hogy benzint vegyen, mert reggelre megdrágodik.
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Augusztus 1.
Forrófalováról korán indultunk át a Bodzáson, Klézsét érintve Somoska felé. Elérük a
hirtelen hágót. A magyaros motorok simán
veszik az akadályt. Felmegyek a doberdói
nagy hegyre! Csík után csak a patakmederben haladunk egy darabig, mert az utat is
elmosta az ár. Innen gyalogosan tovább. A
szembejövő traktorostól értesülünk, hogy
egy 22 esztendős leány, egy asszony a gyermekével, egy 62 esztendős ember a fiával,
egy 38 esztendős apa 12 esztendős fiával,
összesen heten vesztek oda, amikor leszakadt a homály. Negyven ház ment szét
Külsőrekecsinben.
Az első porta, ahol a víz pusztításával találkozunk, Andrei Maria, 9 gyermekes özvegyasszonyé. A karjain levő 3 hónapos
buba már az ura halála után született, akit
egyhavi gyermeksegélyért megütöttek A
gyilkos egy 19 éves személy Targu
Ocnáról. Szeptember 5-én lesz a tárgyalás.
Barbárok.
Az alvégen az utat teljesen elmosta a víz.
Csak a kerteken át lehet előre haladni. Falufelelősről nem hallottak. A hivatal
Rekecsinben van. Ott inkább ortodoxok
laknak, velünk eddig se törődtek, most még
annyira se.
Egy helikopter ingázik, de az utat nem
igyekeznek járhatóvá tenni..
Miért nem intézik a sürgősségi teendőket?
Egyebütt még nagyobb a kár.
Duma T. Magda bekötött lábbal.
Mi történt?
Kiszöktem az ablakon, egy rozsdás szeg
átszúrta a lábam fejét.
Oltották-e?
Nem, mert bubát várok.
Bezsán Magda kérésünkre elkészítette az
árvízkárosultak névsorát.
A helikopter klórmésszel érkezik.
Tűz! Elföldelni!
Visszafelé újszülöttel emelkedik a magasba.
Elvitte a víz a házamat, állásomat, lisztemet. Megmaradt a 10 gyermekem. Egész
délután háború volt fenn. Éjjel jött a nagy
víz. Külsőrekecsinből 200 állatot vitt el.
Hallottam, hogy sivákolnak az asszonyok.
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Ha akkor nem szököm ki az ablakon, elvitt
volna lenne. Nagy az Isten akarattya.
Cserén P. Katalin gyógyszert kért, mert nem
tud pihegni. Andrei Mária 52 éves asszony
kenőcsöt kér, mert nyúzik a bőre. Állásomat,
disznómat, mindent elvitt a víz. Ez maradt,
ami rajtam van. Még hótunk is volt a házban,
a víz elvitte, de megkaptuk. A tegnap temettük el.
Petrás Péter fiát, Balázs Ilon emberét és fiát,
Augusztint, a mamáját, Rózsát, Hersán Ilon
apját elvitte a víz.
Járműveinket egy buldózerrel mentettük a
patak medréből. Eddig a románok kint mindent lefogtak, ide nem engedték ki a kocsikat.
Haragudtak, hogy a magyarok rajtunk akarnak segíteni.
Farkas Elena, Bulai Antal, Farkas Kati,
Mesterke János helybeliek segítségével az
elkészült kimutatás alapján az adományokat
szétosztottuk.
A kimutatást készítő pontos címe:
Bezsán Magda, Sat. Fundu Racaciuni.
Str. Morii Vachi. Nr. 29. Cod. 607482.
Communa Racaciuni. Jud. Bacau.
Amikor az első borvizes üveget kinyitottuk,
az ottlevő gyermek megijedt.
Mitől félsz?
Kántál a víz!
Ez itt a világ vége. Ide nem jár busz. Itt nem
áll meg az orvos.
Hol szülnek az asszonyok?
Kit hol ér.
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ben a bajbajutott családoknak még fekvőhelyük sincs.
Augusztus 15.
Székelyudvarhelyen haladt át a moldvai 1
100 hívővel a pápalátogatásra tartó buszkaraván, Atzél Endre kíséretével.
Augusztus 19.
Székelyudvarhelyről
azért
érkezett
Külsőrekecsinbe 3 napra a dr. Hodor Ildikó
orvosnő által vezetett csoport, hogy segítsen
a betegellátásban. A központban az orvos a
segítséget szívesen fogadta volna, de a hozott gyógyszer elosztását saját hatáskörökben képzelte el. Itt még nem értik, hogy az
adományozó elvárja, hogy adománya a rászorulókhoz jusson el. Végül a csoport egynapi munka után hazatért. Azon az éjszakán
a vendégszobát is elöntötte az árvíz.
Nagy az Isten akaratja.
Augusztus 25.
Forrófalván Antal Anna a pápalátogatáson
tapasztaltakról számolt be. Annyi szépet láttunk, hogy amíg élünk, nem felejtjük el. Láttuk a Szentséges Pápát. Román ember is volt
közöttünk. Ő is sírt örömében. A Szentséges
Pápa a mű nyelvünkön is szólt.
Augusztus 26.

Augusztus 9.
Klézsében az irányító központban kértünk
tanácsot egy jelentős gyógyszerszállítmányra
vonatkozóan, miközben Bartos János elnök
Bákóban, a hatóságoknál két eligazítást az
áramszolgáltatásról és az építkezésekről.
Külsőrekecsinben újabb adományokat kézbesítettünk (Atzél Endre, Bartha Levente, Bálint
Mózes, Hajós József).

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adományát, Mikecs László Csángók című művét
(50 példány) osztottuk szét a munkánkat segítő személyeknek, intézményeknek.
Örömhír a Magyar Rádióból!
Sebestyén Márta Liszt-díjas!
Hátha egyszer már ki lehet írni a rádió homlokzatára, hogy Csak tiszta forrásból.
Augusztus 31.

Augusztus 13.
Csíksomlyón a következő tanulmányi évre
Külsőrekecsinben itt van a fél világ Magyarországra készülő 47 érerttségízett
(Csíkszereda,
Marosludas,
Kolozsvár, moldvai magyar fiatal (Lujzikalagor 9,
Konstanca, Tusnád) adományokkal, miköz- Pusztina 6, Külsőrekecsin 2, Szabófalva 8,
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Klézse 6, Valeszaka 2, Forrófalva 4, Nagypatak 1, Trunk 2, Bogdánfalva 1, Lészped 4,
Szászkút 2) beszámolóit hallgatták meg a jelenlévők (Kallós Zoltán, Farkas János,
Györgydeák Lajos, Derzsy András, Salamon
József).
Kiderült, hogy a pápalátogatáson résztvevő
moldvai magyar hívőket is zaklatják a janicsár papok.

ség egyetlen olyan népe a csángómagyar,
aki nem imádhatja anyanyelvén Istenét.
A Ceausescu-rendszer és az azt kiszolgáló
papság azt terjesztette, hogy a moldvai csángómagyarságnak szégyellnie kell eredetét,
az Isten által adományozott anyanyelvét.
Meggyőződésünk, hogy ez a gyakorlat csak
a diktatúra következménye volt és nem terheli a katolikus papság és egyben az Ön lelkét.
Szeptember 1.
Egyben arról is meg vagyunk győződve,
hogy, akik bűnösök a népbutítás és sanyarMOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖ- gatás kérdéseiben, ha majd üt Isten törvénye
VETSÉGE
szerint életük végén az óra, nem nyernek
bebocsátást az anyaföldbe.
GHERGHELI PETER PÜSPÖK ÚRNAK
Megértő jóakaratát remélve, keresztényi üdRómai Katolikus Püspökség - IASI
vözlettel
A moldvai csángómagyar katolikus hívők
panaszait ez alkalommal is tudomására szeretnők hozni.
Sajnálatunkra még mindég tapasztalható a
magyarellenes hangulat a papjai részéről minden iránt, ami ősi magyar hagyomány Moldvában.
Legújabban a pápalátogatással kapcsolatos, a
papjai által kifejezésre juttatott megjegyzések
puszta ismétlése is bűnnek számítana.
Tiltakozunk az ellen, hogy a Szentatya által
tett6 látogatást egyes papok még mindig a
diktatúrában érvényes szokás szerint értelmezik és annak ellenére, hogy a Szentatya öt
napon át órák hosszat beszélt magyar nyelven
is, a magyar nyelvet még mindég az ördög
nyelvének hirdetik.
Püspök Úr! Meddig engedjük ezt a gyűlölködő hangot a magyar nyelv ellen?
Remélni merjük, hogy papjai körében felszámolja a mostani állapotokat, amit pl.
Külsőrekecsinben tapasztalhattuk, hogy az
ottani pap a természeti katasztrófa következtében kialakult helyzetben is akadályozza a
rászorulóknak szükséges segítség személyre
szóló eljuttatását.
Reméljük, hogy püspöki intézkedés folytán a
közeljövőben a moldvai csángómagyar hívőket is emberszámba veszik, és részesítik az
őket megillető minimális emberi jogaikban.
Emlékeztetni szeretnők, hogy a világminden-

A MCSMSZ elnöksége
Elnök:
Alelnök::
sing. Bartos János
ing. Farkas János
Sepsiszentgyörgy, 1991. szeptember 1.
Szeptember 4.
A moldvai Csángó Magyarok Szövetségének az elnöke, Bartos János és a kuratórium
elnöke, Borbáth Erzsébet terjesztette elő pályázatát a József Attila Alapítvány oktatási
és tehetségkutatási ügyekkel foglalkozó Kuratóriumának 75 moldvai magyar fiatal oktatására, nevelésére. Hiába.
Jászvásáron a püspökség utasította el a
Pusztinában kelt és kétszáz hívő által aláírt
kérelmet, amelyikben sokadszor kérték a
magyar mise engedélyezését.
Szeptember 5.
Csíkszeredában dr. Papp Árpád megyei főorvos hozzájárult, hogy Székelykeresztúron
a preventóriumban ellássák az árvízkárosult
moldvai magyar árva gyermekeket.
(folytatjuk)
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Adományokat
Magyarországon
A Moldvai Magyar Oktatási Alapítvány bankszámlaszámára várunk:

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

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

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

Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya!

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

Minket az NKA támogat!

