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Az elindulás
Szeptemberi napsütéses nap volt, talán 13-a
vagy 14-e, nem emlékszem pontosan, mert
nagyon készülődtünk, pakoltunk, izgultunk,
semmi más nem járt a fejünkben, csak az,
hogy este indul a vonat és mi arra felülünk,
hogy aztán majd csak reggel érkezzünk meg.
Abban az időben nem igen sokat vonatoztunk, bár a mi apai nagyapánk s talán az
egyik nagybátyánk is híres vasutasok volta.
Csak úgy büszkén, emelt fővel járták a falut,
hogy ők vasutasok, nem holmi parasztok,
ennek ellenére nem sokszor ültünk a vonatra,
még akkor sem, ha Bákóba kellett menni,
mert a biciklizés olcsóbb megoldásnak bizonyult.
Na, szóval vártuk az estét, hogy vonatra
szálljunk és elutazzunk egy olyan városba,
amelyet még sosem láttunk, sosem hallottunk róla, mert hogy állítólag ezután ott fogunk tanulni, s nem is akárhogyan, magyarul. Hm, ez annyira akkor még nem izgatott,
de a vonatozás, na, az igen.
És eljött a pillanat, este közeledtével, amikor
már szentülni(lemenni) kezdett a nap, fogtuk
a nehézre megpakolt cókmókokat, -mert hát
a kalácsot is bepakoltuk, amit édesanyánk
előző nap megsütött, az egészet, mintha egy
egész éves hadjáratra mennénk, - s mendegéltünk-mendegéltünk a hosszú mezőben a
vonatállomás felé, amíg el nem értük. A furcsa az volt, hogy nem csak mi mendegéltünk, hanem még sokan a faluból, s ami még
furcsább volt, az az, hogy csak velem egykorú lányok voltak, na meg egy kisebbik, talán
ötödikes. Jól emlékszem, ott volt Laura a
Kerekesé, ott volt Lucia, ő első unokatestvérem volt és nem túl barátságos, ott volt
Terézke, ő is távoli rokonom volt, ott volt
Duma Rózsika, ő is első unokatestvérem
volt, szóval mind ismerősök és mind lányok.
Meg is kérdeztem tőlük, hát ti hová mentek,
egyszerű választ kaptam: oda, ahová te is.
Aztán már nem mertem kérdezgetni, csak
mendegéltünk, hogy elérjük a vonatot, mert
sötétedéskor már a vonaton kellett lenni.
Tisztán emlékszem, egyik kis városban át
kellett szállni, hogy aztán azzal a vonattal
eljussunk a végállomásig.
Ahonnan elindultunk, az egy másik táj: a
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Keleti Kárpátok keleti lejtője és a
Moldvai hegyég nyugati lejtője között
szivárog Dél felé a Szeret folyó és ennek jobb és bal partján moldvai magyar települések húzódnak, ezen települések egyikében éltem én is népes
családommal, és innen indultunk el
1990 szeptember 13 vagy 14-én, most
már nem emlékszem pontosan a napra.
Innen indult a többi gyermek is szüleivel, hogy egy új világba költözzön.
Nagy élmény volt a vonatozás, csak
ahogy egyre mélyebben közeledtünk a
Csíki havasok felé, egyre csípősebb
kezdett lenni a levegő, mintha egyre
jobban fáztunk volna, lassan már-már
a didergés lett úrrá rajtunk. Amikor
megérkeztünk Csíkszeredába a vonat
ablakán kaparhattuk a jeget, s csak az
tűnt még érdekesnek, hogy a menetközben felszállt bácsik-nénik jól fel
voltak öltözve, kabátosan. Azt mi nem
tudtuk még, hogy Csíkszeredába szeptemberben beköszönt a tél, és nem
igen illik már rövid ujjúban járni, na,
de hát mi moldvai magyarok honnan
tudtuk volna, hiszen addig sosem jártunk még ott.
Megérkeztünk az állomásra dideregve
és álmosan, mert aludni azt nem tudtunk, és elindultunk az iskola felé,
amelynek a neve: József Attila Általános Iskola, ez fel volt írva egy cetlire,
mert nem ismertük sem a várost sem
az ott élő embereket. Hidegen fogadott
a város, hideg volt a levegő, vacogtak
a fogaink, amíg meg nem érkeztünk az
iskolába, ahol meglepődve vettük észre, hogy egy hideg városban egy nagyon mosolygós, meleg tekintetű és
nagyon elegáns hölgy jön elénk a folyóson, s bár nagyon nem emlékszem,
hogy miket mondott, de éreztem, hogy
hív: Isten hozta kendteket, jöjjenek be
a díszterembe és foglalják el a helyüket, amit Önöknek tartottunk fenn, s
közben suttogták a többiek: ő az igazgató, ő a „direktoarea”, azaz, akit úgy
hívtak, hogy Borbáth Erzsébet.
Tampu Compoly Stelian

Hangoló
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József Attila-i kilátás
Borbáth Erzsébetnek

Mi, emberek, kivált azok, akik vándormadarak
módjára itt is, ott is meg-megszállunk, de leginkább
a levegőben, senkiföldjén zarándokolunk,
gyakorta kérdezzük egymástól: Na, és a te hazád?
Hol van a te hazád? Bizony, nagy bajban vagyunk
ilyenkor… Egyszer erre a kérdésre azt találtam
felelni, hogy: Ott van a hazám, ahol én vagyok, és azóta…
azóta nem kíváncsiak a hazámra.
Aki születésekor nem világot, csak a létezés
lehetőségét kapja, annak „teremtenie” kell világot.
Ez a világ éppen olyan törékeny és esetleges lesz,
mint maga az alkotója, az ember. De az is előfordul,
hogy a világ teremti meg az embert. Ilyen
alkotó munkát végzett az én életemben a József
Attila Általános Iskola, sőt: Csíkszereda. Két esztendőt
töltöttem el a „József Attilába’ ”, mégis túlfizetett:
nyelvet és identitást kaptam cserében. Volt
az nekem korábban is, természetesen. De, aki még
a valamin is túl születik, az ikernek születik, s az
ikerléleknek jóból is, rosszból is két adag jut.
1991–1993 között a József Attila Általános Iskola
volt a hazám, és semmiben nem szenvedtem
hiányt. Szülőfaluban az úgynevezett hálaimának
nincsen cifra hagyománya. Amikor az emberek
rendkívüli csodát tapasztalnak, köszönetképpen
mindössze annyit mondanak: Isten fizesse meg az
Istennek! Most, hogy felidézni próbáltam az emlékeimet,
a szünetet jelző csengettyű hangját, a takarító
néni arcát, amint kócos hajam megigazítja,
és leporolja vállamról a fehér mészfoltokat, azt
tapasztaltam, hogy az emlékfoszlányok a tekintetemben,
a véremben, a bőrömön eleven valóságok.
Mi többet mondhatok annál, mint: Isten fizesse
meg az Istennek! a József Attila-i kilátást. Olyan
szellemi tájra nyitotta fel szemem, ahol a mindenség
lehet földi hazám!

Iancu Laura
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10 év a moldvai magyar gyermekekért
Borbáth Erzsébet az 1990-től elindult moldvai magyar gyermekek székelyföldi oktatásának vezetője volt és mintegy 10
évig a Csíkszeredában tanulók gondviselője, terelgetője. A
mai napig az erdélyi egyetemeken tanuló fiatalok támogatója. A moldvai magyar oktatás eddigi legsikeresebb 10 éve
volt az 1990-2000-ig terjedő székelyföldi oktatás. A lenti beszélgetés e 10 évet világítja meg.
- Az ember hivatását, gondolkodását és
cselekedeteit a gyermekkora határozza
meg. Beszélne egy kicsit röviden a gyermekkoráról? A gyermekkori évei hogyan
vezették a magyarság és ezen belül a székelység és a moldvai magyarság szolgálatába?
- Mindenekelőtt azt kell mondanom, hogy
nagy megtiszteltetés számomra, hogy a
Csángó Tükörben fogok szerepelni. Mindig
érdeklődéssel olvasom, hál’ Istennek megkapom a számokat és azok a személyiségek,
akik eddig megjelentek, hatalmas egyéniségei a moldvai csángó magyaroknak. Úgy
gondolom, hogy még lettek volna személyek, akik előttem szerepelhettek volna, még
igen, de ha már rám gondoltál és fáradtságot
szakítottál arra, hogy eljöjj, akkor csak nem
lehet ezt az interjút kihagyni. Bevezetőben
ennyit.
Ami a gyermekkoromat illeti, azt kell mondanom, így utólag visszagondolva, a nehézségek ellenére, nekem egy nagyon szép
gyermekkorom volt. Nyolc gyermekes családban nőttem fel, gyönyörű szép környezetben az Olt partján. Édesapám vízimolnár
volt és olajütő, ahogy annak idején nevezték
azokat, akik kendermagból és lenmagból
olajat préseltek. Minket körülvett egy csodálatos rét az Olt partján, és amellett rengeteg
ember járt hozzánk őröltetni, na meg olajat
préseltetni, olajat üttetni. Különösen felcsíki
székelyek, Csíkszentdomokostól lefelé,
amúgy édesanyám csíkszentdomokosi származású, onnan lefele jöttek az emberek. De
jöttek Gyimesből is, gyimesi csángók is
közben. Úgy volt, hogy szekerekkel érkeztek éjszaka, nappal pedig segítkeztek ebben

a munkában, főleg az olajpréselésben. Énekeltek -fiatalok jöttek természetesen- csodálatosan szép népdalokat, balladákat, meséket
mondtak, vicceket mondtak. S én a kicsi leányka folyamatosan körülöttük voltam, hallgattam. Aztán, amikor egy kissé zavartam a
munkában, akkor azt mondták, hogy csak
akkor folytatják, ha valamilyen feladatot
elvégzek. Tehát egy olyan világban nőttem
fel, amelyben benne volt a székelység története, de nem csak a székelyeké, hanem a
moldvaiaké, azaz a gyimesi csángóké is. A
szüleim elmondták, hogy ki honnan van, ki
miért beszél úgy, ahogy beszél, és a sok történet nekem nagyon szépen beépült az életembe és azt hiszem, hogy a népmesék és a
népdalok vittek el az irodalom irányába is.
Ugyanis már másodikos koromban, tehát,
ahogy megtanultam írni, olvasni, nagyonnagyon megszerettem az olvasást, és állandóan, de állandóan olvastam édesanyám
nem nagy örömére, mert én voltam a legidősebb a 8 gyermek közül, és bizony nagy
szüksége lett volna az én segítségemre. De
én hol a vécébe bújtam el olvasni, hol a szigetre, mert egy sziget is volt az Olt folyó
közepén, tehát mindig-mindig olvastam. Ez
vitt el tulajdonképpen abba az irányba, hogy
aztán bár matematika osztályt végeztem a
Márton Áron Gimnáziumban, végül is az
irodalmat választottam és magyar szakos
tanár lettem.
Tehát az, hogy én kötődtem a székelységhez, a magyarokhoz, a gyimesi csángókról is
tudtam, ez származásomból és gyermekkori,
fiatalkori élményeimből fakad.
- Akkor meg is kaptam a választ a második kérdésemre, hogy melyek voltak azok
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a fiatal kori élmények, amelyek a magyar
tanári pályára vezették Erzsike nénit.
- Ide talán még egy fiatalkori élményt el
lehet mondani, hogy amikor elvégeztem az
egyetemet, akkor Gyimesközéplokra kerültem tanítani és 5 évig tanítottam Gyimesközéplokon, így megismertem a gyimesi csángókat.
- Mikor kezdett el, illetve mikor találkozott a moldvai magyarsággal, mert ugye
ők egy elszigeteltebb népcsoportja a magyarságnak.
- A moldvai magyarokról én az egyetemi
éveim alatt halottam. A néprajzban tanultunk a moldvai magyar hagyományokról, a
népköltészetről, a nyelvjárásról. Én Márton
Gyula professzornál, a híres nyelvésznél
államvizsgáztam és a könyvét is ismertem,
azt hiszem aztán Trunki Péternek ajándékoztam, volt tanítványomnak, A moldvai
csángó nyelvjárás román kölcsönszavait.
Tehát én tanultam róluk, a moldvai magyarokról, elsősorban elméletileg tudtam róluk.
Domokos Pál Péterről is hallottam, és tőle
is olvastam könyveket, még akkor az ő
gyűjteményét a Moldvai Magyarságot nem
ismertem, az ő leghíresebb könyvét, de ismertem más kisebb gyűjteményeit és ezekből én hallottam a moldvai magyarokról.
Arról, hogy ők hol élnek, milyen környezetben élnek, mi van velük, semmit nem tudtam. A gyimesiekről tudtam, a gyimesi
csángókról, ők engem elfogadtak, nyelvi
különbség az ő nyelvhasználatuk és az
enyém között nem volt. Az én nyelvemen
is, az én nyelvhasználatomban is érződik a
székely nyelvjárás. Tehát egyformán beszéltünk. A moldvai csángó magyarokról
először akkor hallottam, amikor Csíkszeredába kerültem és igazgató lettem egy
kéttannyelvű iskolában, a román - magyar
iskolában, a 11-es számúban. Ott román és
magyar gyerekek együtt tanultak Csíkszeredában. Kirándulást szerveztünk Moldvába,
a román írok szülőhelyére, így Creanga,
Alexandri, Sadaveanu, Hasdeu szülőföldjére. Emlékszem, hogy Bakóban szálltunk
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meg, és hazafele kimentünk a piacra, hogy
vásároljunk túrót, mert híre volt, hogy
Bákóban a piacon milyen finom túrót lehet
kapni. Akkor ott, ahogy vásároltunk, egy
idős néni meghallotta, hogy mi magyarul
beszélünk, és magyarul szólt hozzánk.
Honnan vannak kendtek? Mondtuk, hogy
Csíkszeredából. Münk is magyarok vagyunk- mondta a néni, és akkor én rácsodálkoztam, hogy Bákóban? Megkérdeztem,
hogy honnan valók. Mondta, hogy
Lujzikalagorból. Hol van Lujzikalagor? Hát
innen nem messze Bákótól. Ha haza mennek meg is nézhetik. Megmagyarázta pontosan az utat, hogy merre van Lujzikalagor.
Be is akartunk menni Lujzikalagorba, de
mivel egy nagy, Hargita jelzésű autóbusszal
voltunk, egy milicista, ahogy beértünk a
faluba, egyből leállított és megkérdezte,
hogy mit keresünk ott. Mondtuk, hogy
megnézzük a falut, mert úgy hallottuk,
hogy itt is magyarok élnek. Azt mondta,
hogy „benne van a programjukban?” Hát,
nyilván nem volt benne a programunkban.
Elkérte az én kiránduló programomat, megnézte és azt mondta, hogy ha nincsen benne
a programba, akkor nem nézhetjük meg a
falut. Így hát még a falun végig sem mehettünk. Visszamentünk Csíkszeredába. Ez
volt az első találkozás.
- Ez melyik évben volt?
- Ez a ’80-as években volt, azt hiszem,
hogy ’82, ’83-ban volt, pontosan nem emlékszem, melyik évben. Ez volt az első találkozásom a moldvai magyarokkal.
- Érdekes. És ugye a „csángó” fogalom a
székelység körében, ezt mindenki tudja
már, akkor egy gúnynév, csúnyanév vagy
inkább egy lekezelő, pejoratív értelmet
nyert fogalom volt. Ezen a fogalmon a
kutatók azóta sokat vitatkoznak, hogy
mit jelent, honnan ered. Én inkább a
Péntek János tanár úrnak a véleményét
fogadom el, de nyilván ez szubjektív. Erzsike néni ezzel hogyan találkozott Székelyföldön? A rendszerváltás előtt és a
rendszerváltás után milyen formáival
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találkozott a székelység köreiben?
- Az az igazság, hogy tudtam, hogy a csángókat úgy általában a székelyek lenézik és
kinevetik. Elsősorban a beszédjük miatt,
talán, de én otthon a családban nem tapasztaltam semmiféle ilyen lenézést. Az én szüleim nagyon elfogadóak voltak, nálunk sokan megfordultak. A faluban a cigány emberek is megbecsült emberek voltak. Édesapám a muzsikus cigányokkal – és híres
muzsikus cigányok voltak a faluban – jó
barátságba volt, mert egy mulató ember lévén, neki a fülébe húzta a cigány a zenét,
mikor mulatott. Akármikor jöttek hozzánk,
segített rajtuk. Gyimesi csángók ha jöttek,
ugyanolyan emberek voltak, mint a székely
emberek, semmiféle különbséget nem tapasztaltunk. Tehát én úgy nőttem fel, hogy
barátkoztunk is egymással. Gyimesközéplokra kerültem tanítani. A viseletük volt az,
amely más volt, azt egy kicsit románosnak
találtam. De tanultam, hogy a lepel szoknya ősi magyar viselet, legalábbis ezt én így
tanultam, na meg az a csodálatos hímzés az
ingeken meg a bundákon, gyönyörűségesen
magyaros motívumvilágú volt. Ők a csángóságukat nem szégyellték, a gyimesiek
büszkén vallották magukat csángónak. Az,
hogy ők csángók, az nem volt egy lekezelő,
megkülönböztető jelző. Ők ezt elfogadták,
magukénak vallották. Lévén, hogy a kultúrájuk, népi kultúrájuk nagyon gazdag volt,
gyönyörű népdalaik, csújjogtatóik voltak,
én ezeket gyűjtögettem, abban az időben,
amikor ott tanítottam, a gyermekekkel
együtt. Részt vettünk a guzsajasokon, olvasókörökön. Abba az időbe olvasóköröket
kellett, hogy szervezzenek a pedagógusok.
Olyankor meséket mondtak, az asszonyok
gyönyörű népdalokat énekeltek, fontak, hímeztek, kötögettek, én meg Gárdonyi- elbeszéléseit olvasgattam fel nekik vagy Móriczot, úgy gondoltam, hogy többnyire élvezik, de inkább ők szerepeltek, és nem én a
magam irodalmi szemelvényeivel. Nekem
nagyon szép volt ez. Később megtudtam,
hogy Csíkszeredába moldvai csángók is
kerültek, nagyon sokan a régi rendszerben,
a Ceausescu világban. Szakiskolákba jöttek,
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ottmaradtak, ott kaptak állást a traktorgyárban vagy kötöttárú gyárban, a készruha
gyárban vagy mindegy milyen gyárban, és
őközülük sokan elrománosodtak. Csíkszeredában teljes magyar környezetben! Az
okát abban határoztam meg, hogy amikor
ők elkezdtek beszélni magyarul a sajátos
moldvai csángó tájnyelven, nyelvhasználatukban, kinevették őket. Ez a fajta kinevetés, vagyis lenézés bizony - bizony eltávolította a Csíkszeredában élőket a székelyektől, és inkább románokkal kezdtek el barátkozni, román fiúkat választottak a lányok
vagy fordítva a fiúk és többen románokká
váltak Csíkszeredában. Kivételek is vannak, például az én osztályomban, a 11-es
iskolában a rendszerváltás előtti osztályomban, volt egy Csibi családnevű fiú, aki egy
kicsit furcsán beszélt magyarul. Csodálkoztam is, hogy az akcentusában van valami
érdekes, de magyar osztályban, az én osztályomban járt, s róla kiderült, hogy ő moldvai csángó származású apukától származik.
Tehát az édesapja moldvai csángó, az
anyukája pedig csíkszentkirályi székely
lány volt. Nagyon szerettem, a kislánynak
voltam az osztályfőnöke, a fiúcskának csak
tanítottam a magyart. Tehát voltak ilyenek
is, attól függően, hogy kit milyen sérelem,
hatás ért.
Van egy érdekes történetem.
Bálint
Horációnak, a magyarfalusi Horációnak az
édesapja mesélte el, aki kint dolgozott. Bútort hoztak, nem tudom honnan érkezett
egy nagy bútor szállítmánnyal Csíkszeredába a bútorgyárba, és szombaton olyankor
érkezett meg, amikor már vége volt a munkaidőnek. Nem akarták tőle semmiféleképpen a bútort átvenni és hiába könyörgött,
románul mondta, magyarázta, hogy még
haza kell, hogy menjen Bákó mellé, nem
akarták. A lényeg az, hogy amikor már kiküldték az ajtón, akkor azt mondta „Úr Isten most mit csináljak!” Erre odafordultak
és azt kérdezték, hogy maga magyar!?
Igen, Moldvából, de magyar vagyok. Hát
miért nem mondja? Azonnal átvették a bútort. Tehát ilyen is volt, olyan is volt.
- Érdekes történetek. Erzsike néni ezek
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után most már kiderült, hogy Csíkszeredába 1990-től moldvai magyar gyerekek
kerültek, tanulási vággyal. Miért pont a
József Attila Általános Iskola, amely talán
Erzsike néni elmondása szerint a legfiatalabb iskolája volt a városnak, miért pont
ez az iskola vállalta fel a moldvai magyar
gyerekeket- és most már kezdem érteni,
hogy miért,- de azért szeretném, ha Erzsike néni is megfogalmazná, hogy miért?
- Ezen én is nagyon sokat gondolkodtam. A
mi József Attila iskolánk ’90-ben alakult,
’90 januárjában, mert mi az akkori 11-es
iskolától, a magyar tagozattal váltunk le, és
alapítottuk meg a magyar iskolát József Attila néven. A román része – mondtam kéttagozatú iskolának voltam akkoriban az igazgatója -, a román része ott maradt és a mai
Octavian Goga Líceumnak az általános iskola tagozata… Sokszor elgondolkoztam
azon, hogy Beder Tibor, az akkori főtanfelügyelő, aki az RMDSZ-nél azt hiszem az oktatásért felelt, miért éppen rám gondolt?
- Megkereste Erzsike nénit?
- Igen. Olyan formában, hogy szeptember 9én, ezt a dátumot sosem fogom elfelejteni,
’90.09.09-én, telefonon felhívott és azt
mondta, hogy menjek be a tanfelügyelőségre, mert nagyon fontos mondandója van. Bementem és azt mondta nekem, hogy mit
szólnék hozzá, ha az iskolánkban moldvai
csángó gyerekek tanulnának? Én egy kicsit
rácsodálkoztam, hogy mit szólnék hozzá.
Azt mondtam, én nem tiltakoznék ellene,
mert én tanítottam Gyimesen, én tanultam a
moldvai csángókról, elolvastam a ’90 elején
megjelent írását Cs. Gyimesi Évának, a mai
Helikonnak az elődjében, az Utunkban jelent
meg, egy moldvai csángó kislány levele,
amit az ő dirigintájához írt. Román betűkkel,
magyarul megszövegezve írt egy szép levelet, az ő valamikori osztályfőnökének. Tudtam, hogy ők nagyon nehéz helyzetben vannak, nem tanulhatnak anyanyelvükön benn
Moldvában. Számomra az a kérdés, hogy én
mit szólnék hozzá, ha moldvai gyerekek
jönnének hozzánk, nem volt olyan sokkoló.
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De azt mondtam, ez nem egy személyes
döntés. Én meg kell, hogy a kollegáimmal
beszéljem. Visszamegyek az iskolába, elmondom a kollegáknak, hogy ránk gondoltak, a mi iskolánkra. Azóta sem kérdeztem
meg tőle, hogy miért éppen rám gondolt. Ő
ismerte az én tevékenységemet, ez az igazság, nagyon jól ismerte. Lehet, hogy ezért
gondolt rám. Visszamentem az iskolába,
leültem, hogy gyorsan, főbb gondolatokban
leírjam, és ráhangoljam a kollegáimat arra,
hogy moldvai csángó gyerekeket fogunk
tanítani az ősztől. Ekkor szóltak, hogy tessék jönni igazgató néni, mert a kapuban valami romános viseletbe álló emberek várják. Kimentem és 17 moldvai csángószülő,
pontosan tudom, mert ez egy nagyon döntő
esemény volt, várt a kapuban, a
Lujzikalagori Csernyik Maric néni vezetésével, akinek egy kis papírkára rá volt írva a
nevem román betűkkel, hogy Borbáth Erzsike. Kezembe adta, hogy kend-e? Mondtam, hogy igen. Azért jöttünk, hogy megnézzük az iskolát, ahol tanulni fognak a
münk gyerekeink. Erre én rájuk néztem, és
azt mondtam, hogy jöjjenek be és üljenek le
a díszterembe. Leültettem őket.
- Mesélt arról, hogy miért a József Attila
Általános Iskola karolta fel a moldvai
magyar gyerekek taníttatását? Nem ijedt
meg a tanári kar?
- Az az igazság, hogy én akkor leültettem a
szülőket, ők meg elmondták, hogy úgy tudják, ebben az iskolában fognak tanulni a
gyerekeik. Tehát Beder Tibor, ezt annak
idején eldöntötte, csak elfelejthette nekem
időben elmondani. Telefonálhattak neki,
hogy megérkeztek a csángó szülők. Akkor
értesített engem. A szülők nagy- nagy bizalommal érkeztek és elmondták, hogy ők
Lujzikalagorból, Diószénből, Lábnyikból,
Magyarfaluból, Rekecsényből, Pusztinából
vannak. Úgy tudják, hogy ide hozzák a gyerekeiket, ebbe az iskolába. Nem is gondolták, hogy én erről nem tudok semmit. Én
nem mondhattam azt, hogy erről még nem
tudok. Egész éjszaka utaztak, reggel óta
keresgélték az iskolánkat, mert a város tu-
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datába nem volt még beépülve, akkor alakult meg az iskolánk. Keresték és nagyon
örültek, hogy megtalálták és nagyon szép
iskolának találták – szép is volt – és örülnek, hogy mi elfogadjuk az ő gyerekeiket.
Nekem nem volt erőm azt mondani, hogy
menjenek haza, mert mi ezt még nem beszéltük meg. Azt mondták, hogy a délutáni
vonattal mennének is haza, ellenben lenne
kérdésük. Megkérdezték, hogy hol fognak
lakni a gyerekeik? A mi iskolánk nem volt
bentlakásos iskola – halvány gőzöm nem
volt. Mondtam: na, csak egy pillanat türelmet kérek, hozok egy papírt és felírom a
kérdéseket. Felírtam: - Hol fognak lakni? Ki fogja kifizetni a bentlakási költségeiket?
Mert ők nagycsaládos szülők, 10-11 gyerek
is van a családban, a Gábor Felícia szülei
például, tehát nem tudják ők azt majd kifizetni. - Ha elvégzik az iskolát nálunk, a 8.
osztályt, - mert 8-os gyereket is hoznak,
mondták – akkor hol fognak tovább tanulni? Mert, ha magyarul végzik el, akkor ők
már vissza nem nagyon vihetik a gyerekeiket, hogy otthon tanuljanak. - Milyen munkalehetőségek vannak?
Nagyon felelősségteljes kérdéseket tettek
fel, én egy kicsit el is csodálkoztam, hogy
ennyire pontosan szépen felkészülve jöttek
a gyerekeik beíratására. Ekkor én gyorsan
felhívtam telefonon Beder Tibort és megkérdeztem: hol fognak lakni ezek a gyerekek, ha hozzánk jönnek iskolába? Azt
mondta, hogy a Márton Áron Gimnázium
bentlakásában. Emlékezz vissza, hogy ott is
laktatok az elején. Te az első csoporttal jöttél. Ki fogja kifizetni a bentlakási költségeket? Azt mondta, a katolikus egyház fölvállalta. Hol fognak tovább tanulni, ha magyarul végeznek? Óh, ti ügyesek vagytok, felkészítitek, és itt a csíkszeredai líceumokba
bejutnak. Jó, és akkor hol fognak dolgozni?
Akkor még nem voltak a gyárak megszűnve, Csíkszeredának traktor gyára, készruha, fonó-, varroda, kötöttáru-, bútorgyára,
mindenféle gyára volt. Tehát nem volt
probléma. Azt mondta, aki itt szeretne maradni Csíkszeredában, az itt fog dolgozni, a
többiek szakmailag fel lesznek készítve és
otthon vagy Románia területén bárhol dol-
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gozhatnak. Mi ugyanis románul is tanítottuk
a gyerekeket, normális, hogy a román nyelv
is egy fontos tantárgy volt. Visszamentem.
Elmondtam a szülőknek. Meg voltak elégedve. Arra kértek, hogy menjek el velük, hogy
megnézzük a bentlakást is. A bentlakást is
mutassam meg. Én ezen nem csodálkoztam
el, hogy ők a gyerekeiknek a bentlakását is
meg akarják nézni. Visszaszóltam a kollegáimnak, mert ők már össze voltak gyűlve,
hogy gyerekek, a gyűlést holnap tartjuk meg,
mert nekem most el kell sürgősen mennem.
Én meg elmentem a Márton Áron Gimnáziumba, Eigel Ernő igazgató nagyon kedvesen
fogadott. Ő is RMDSZ vezető volt abban az
időben, Bederrel együtt az oktatásért feleltek. Csak valahol engemet hagytak ki ebből a
szervezkedésből. Ő tudta, hogy náluk fognak
lakni a gyerekek. Megmutatta a hálótermeket, mindent kedvesen, a szülők meg elégedetten hazamentek.
Szeptember 15-én hozták a gyerekeket, 23
nyolcadik osztályost, ötödikest, hatodikost,
hetedikest, összesen 32 gyereket. A 23 gyereket egy osztályba külön tettünk, mert másképp nem lehetett volna megtanítani őket
írni, olvasni magyarul. A beszédkészség fejlesztés menetközben történt. A többieket,
azok kevesebben voltak, elosztottuk a többi
osztályokba, a székely gyerekek közé. Így
indult el az oktatás.
- Honnan volt a lelkierő? Én emlékszem,
hiszen én is gyarapítottam ennek a 23
nyolcadikosnak a létszámát, hogy nagy
erőfeszítéseket tettek a nevelőink! Emlékszem mekkora munkát kellett belefektetni
abba, hogy mi megtanuljuk az abc-t. Az
tiszta előttem, hogy néhány hónap elteltével, annyira természetes volt már, tehát
olyan könnyen ment, időként nehéz volt
persze egy-egy verset megtanulni, de azért
nagyban a helyi iskola tanári karának a
nagyon komoly áldozatos munkája volt.
Honnan volt erre lelkierő? Bár én is most
pedagógus végzettséggel rendelkezem,
nem biztos, hogy bele mernék vágni.
- Az az igazság, hogy én másnap megtartottam a gyűlést, és elmondtam, hogy moldvai
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csángó szülők érkeztek hozzánk, és úgy tudják, hogy nálunk fognak tanulni a gyerekeik.
Nekem nem volt lelkierőm azt mondani,
hogy menjenek haza, mert mi még ezt nem
beszéltük meg. Akkora távolságot bejárva,
egész éjjel utazva, szóval ezt emberileg én
nem tehettem meg. Elmondtam, hogy én
tudok a moldvai csángókról, hogy ők milyen
helyzetben vannak. Hogy a szülőkkel én
magyarul beszéltem, hogy ők a sajátos
nyelvjárásukban szépen beszélnek magyarul. Magyartanári felkészültségemből fakadóan beszéltem róluk, a moldvai csángókról,
és arra kértem a kollégáimat, fogadjuk el
őket. Ettől a lehetőségtől ne fosszuk meg, ha
már hozzánk jönnek. A kollegáim közül nagyon nagy köszönet és hála illeti őket egy ember nem mondta azt, hogy nehéz
lesz, Erzsike, nem fogjuk tudni megcsinálni,
egyöntetűen azt mondták, hogy igen, fogadjuk el. De hogyan osszuk el? Három nyolcadik osztályunk volt, párhuzamos osztályok, úgy gondoltuk, hogy mindenik osztályba jusson csángó gyerek. Akkor, sosem
felejtem el, Demeter Katalin magyar szakos
tanárnő, kolleganőm azt mondta, hogy
„Erzsike, azt hiszem nem lesz jó, ha a nyolcadikosokat betesszük a többi nyolcadik
osztályos gyerek közé. Írni, olvasni kell
megtanítanunk őket, nagyon sok plusz munka kell, ahhoz hogy őket felzárkóztassuk és
a felvételi vizsgára felkészítsük a nyolcadik
osztály végén. Komoly felvételi vizsga vár
rájuk, írásbeli dolgozatokat kell, hogy írjanak. Velük alkossunk egy külön nyolcadik
osztályt. Lássuk, hogyan alakul a dolog. Így
indítottuk el. A nyolcadik osztályosoknak
rengeteg plusz magyar órát tartottam. Emlékszem, sosem felejtem el, egyetlenegy
lyukas órájuk nem volt szegénykéknek, mert
ha valaki hiányzott, én igazgatóként mentem
magyar órát tartani. Ezen kívül jöttek a megsegítő órák két alkalommal egy héten. A
kollegáim egyből rájöttek, hogy két nyelven
kell magyarázzanak minden tantárgyat. Az
elején románul, a románul szerzett ismereteikre alapozva, utána szépen, fokozatosan
bevezetve a magyar nyelvű oktatást, a magyar nyelvű tanítást. Én az első
évharmadban, az egyszer biztos, hogy meg-
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tanítottam írni, olvasni őket magyarul. A
sajátos anyanyelvhasználatukra alapozva
nagyon gyorsan megtanulták. Nem tökéletes
helyesírással az első évharmadban, mert akkor három évharmadra oszlott a tanév, de
megtanítottam írni, olvasni őket annyira,
hogy az első évharmad végén lehessen dolgozatot írni, mert én tartottam tőle, hogy fel
fognak jelenteni, és nekem bizonyítanom
kell, hogy ők dolgozatot is írnak magyarul.
Megnyugtattam őket, hogy könnyű lesz, azt
hiszem, Petőfi Sándor Reszket a bokor mert
című versét adtam fel. Megtanulták szépen
és leírták. Ahogy a magyar nyelvű szókincsük gazdagodott, egyre jobban olvastak és
írtak, a többi tantárggyal is egyre inkább
megbarátkoztak. Nem volt könnyű, nem volt
ez egy olyan felkészítés a továbbtanulásra,
hogy minden hiányosságot pótolt volna, abszolút nem volt, továbbra is nehézségekkel
küszködtek szegények, de legalább el volt
indítva az, hogy nem úgy ültek be a kilencedik osztályba, hogy matematikából, biológiából, fizikából bizonyos anyanyelven szerzett tudással, alaptudással ne rendelkeztek
volna. Mint ahogyan ma ülnek be a moldvai
iskolán kívüli oktatásból jövő kilencedikes
gyerekek a székely gyerekek közé úgy matekórára, fizikaórára, biológiaórára, hogy
nem értenek semmit. Fáj a lelkem tőle, fáj a
lelkem, amikor ezt hallom. Nagyon nehéz.
Hiába magyaráztam, hogy a mai oktatási
programban is kezdjük el hetedikben a
moldvai gyerekek székelyföldi magyar nyelvű képzését, mint mi annak idején, az első
év tapasztalatai alapján. Úgy döntöttünk,
hogy nyolcadikosokat nem fogadunk, mert a
gyerekeknek is embertelenül nehéz, a pedagógusoknak is embertelenül nehéz. Hetedik
osztályosokat fogadunk, ők abban a korban
vannak, hogy elkezdődik a szabadságharc a
szülővel, le akarnak válni, önállóak akarnak
lenni, tehát már tudják vállalni a távolságot.
Könnyebben el tudják viselni azt. Ezzel is
meg kellett bizony szegény gyermekeknek
küzdeni, hogy olyan messzire eljöttek hozzánk. Tehát anyák helyett anyák, apák helyett apák kellett, hogy legyünk, ahogy
Csernik Maric néni nekem elváláskor mondta: „aztán anyák helyett anyák, s apák he-
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lyett apák legyenek!’’ Tehát vigyázzanak a
gyerekeinkre! Mindig én vállaltam a magyar órákat. Igazgatóként csökkentett órarenddel dolgoztam, több lehetőségem volt
plusz órák tartására úgy, hogy 8. osztályban
már repültek a többivel. Tantárgyversenyeken, iskolaversenyeken, egyenlő szinten
versenyeztek a székely gyerekekkel.
- Ennyit számított az az egy év.
- Igen. Ennyit számított. Az iskola közösség, a tanárok elfogadták őket, a gyerekkel
az osztályfőnöki órákon megbeszélték, ahol
gondok voltak az elfogadással, oda én is
bementem, külön beszélgettem a gyerekekkel. Persze ez nem zárta ki, hogy időközönként ne lettek volna koccanások, ne lettek
volna – mit tudom én- csúfolkodások, ilyenek is voltak, de egymás között is csúfolódnak a gyerekek. Tehát el lehetett azt viselni. Én mindig azt mondtam a moldvai gyerekeknek: Gyerekek, mi nem sajnáltatjuk
magunkat, mi megmutatjuk, hogy jobbak
vagyunk, ha kell, mint a többiek.
- Emlékszem én is.
- Mint ha velük egy osztályos lettem volna.
- A románság se nézte jó szemmel ezt a
tevékenységet. Hogyan tudták ezt áthidalni? Én emlékszem még gyerekként,
amikor még a 8. osztály első részében tanultunk, hogy voltak bizony ilyen álruhás újságírók, beépített kémek, akik minket is időnként zaklattak. De hát én tudom azt, hogy a tanári kart is zaklatták,
ezt hogyan lehetett áthidalni? Volt erre
módszer vagy valamilyen stratégia kialakítva?
- Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Sosem felejtem el, meglátogatott az iskolában
két rendőr. Azt mondták nekem, hogy hallották, hogy én román gyerekeket nagyon
gyorsan megtanítok magyarul, és nagyon
szeretnének tőlem magyar órákat venni.
Mondtam jó, jöjjenek el magyar órára és én
tanítani fogom őket magyarul. Meg is
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egyeztünk, hogy mikor tartom nekik a magyar órát. El is jöttek mind a ketten és kezdtem tanítani őket. Hát nem megy, nem megy
olyan jól, mert nyilván, hogy nem tudtak
semmit sem magyarul, és nem tudtak egykettőre megtanulni. Az iskolánkban tanuló
moldvai gyerekek hogy tudnak meg tanulni?
- kérdezték. Azért tudnak megtanulni, mert
ők nem románok, ők moldvai magyar gyerekek. Ők magyarul beszélnek, csak Moldvában nincsen magyartanítás, magyar tannyelvű oktatás. Ezért jönnek ők hozzánk, és ezt a
törvény, Románia törvényei, oktatási törvénye biztosítja. Ha nincsen a szülőfaluban
anyanyelven tanítás, akkor oda mennek el,
ahol ez az oktatás biztosított. Jöjjenek be az
órámra, győződjenek meg, hogy ők magyarul beszélő, magyar gyermekek s itt nálunk
magyarul tanulnak. Aztán még két hétig jártak magyar órára, majd azt mondták kész,
többet nem jönnek. Ők be voltak építve arra,
hogy győződjenek meg, mi történik nálunk.
Mi mindent törvényesen végeztünk. Hozták
a gyerekek a „Desteptarea „újságot Moldvából, hogy mit írnak az ottani újságok, hogy
mi román gyerekeket magyarosítunk el és
eladjuk Budapesten. Nem foglalkoztam vele.
Nem volt időnk ezzel foglalkozni. Nekünk
dolgoznunk kellett a gyermekekkel a gyermekekért. Volt egy másik élményem is. Hazavittük a gyerekeket Moldvába autóbusszal.
Visszafele, ahogy Pusztinát elhagytuk, felült
egy rendőr, és megkérdezte „elvisszük-e
Csíkszeredába, mert ő is oda utazik”- mondta románul. Mondtam, „hogyne, üljön fel
nyugodtan”. Egy kicsit gyanús volt, hogy
éppenséggel a mi buszunkra akart felülni.
Aztán hallgatta, hogy ott magyarul énekelnek a gyerekek csángó népdalokat, beszélgettünk, jól éreztük magunkat. Egyszer odajött hozzám és azt mondja: „Én is csángó
vagyok, csak Csíkszeredába szolgálok. „Ide
figyeljen, amíg én Szeredában dolgozom,
magának baja nem lesz, és ha valami probléma van, akkor nekem szóljon.” Sztánnak
hívták. Azt mondta, én is csángó származású
vagyok és magának soha problémája nem
lesz.
- Ez jól eső érzés volt.

11

Interjú

- Nagyon-nagyon. Nem is volt soha semmi
problémám
a
rendőrséggel
a
két
„magántanítványomon” kivűl.
- Nagyon érdekes.
- Volt minisztériumi ellenőrzés is. Bejöttek a
magyarórámra. Arany és Petőfi barátságát
tanítottam a két költői levél alapján. Bevezetésben beszéltem Eminescu és Creanga barátságáról is. magyarul. Szépen, magyarul
zajlott az óra. A végén megkérdezte a minisztériumi hölgy, hogy „melyik nyelven
könnyebb nektek tanulni, gyerekek?” A diószéni Paduraru Nárcisza azt mondta, hogy
magyarul, mert az az anyanyelvünk.

Csángó Tükör

csi cigány gyermeket is pont ilyen felelősséggel tanítottam, a leggazdagabb család
gyermekét is, s nekem a moldvai gyermek
is pont olyan volt, mint a saját gyermekem.
Ennyi.
- Köszönjük szépen. 1990-től kezdődően,
nagyon sok anyagi forrást igényelt és
nem lebecsülendő az iskolának a tevékenysége, a munkája- én úgy emlékszem,
hogy a József Attila iskola, több mint 15
évig végezte ezt a feladatot, vagy majdnem 15 évig?
- 10 évig. Mert akkor beindult 2002-ben
Moldvában is a magyar órák tartása fokozatosan az iskolákban is.

- Ezt így mondta?
- Így, szó szerint. Én azt mondtam a gyerekeknek, mondjuk el a tanár néninek, mert
szerintem ő is tanár néni, mit tanultunk mi a
nyelvről. Van Kosztolányinak egy gyönyörű
írása, hogy „minden nyelv a természet és az
emberi lélek csodálatos műve, az egészet
egyképpen becsüljük, nem hirdetjük, hogy a
miénk a legszebb és a leg különb, mert édesanyánkról sem mondjuk, hogy ő a legszebb
asszony az asszonyok között, csak azt mondjuk, hogy ő az édesanyánk, és ezért szeretjük”. Tehát minden nyelvet szeretünk, ugye
gyerekek. És Bernat Ovidiu lefordította szépen románra is. Odajött hozzám és azt mondta „Felicitari”, azaz gratulálok. S így ment
el.
- Ezek jó érzések voltak.
- Jó érzések. Miért? Mert nekem ott volt a
törvény, én tudtam, hogy törvényesen végzem a dolgomat, hogy a gyerekeknek joguk
van anyanyelvükön tanulni, s nekünk a gyermekekért kell ezt megtenni. Nem tartottuk
magunkat hősöknek. Én pedagógusként óriási felelősségnek tartom a pedagógus munkáját. Aki ezt a szakmát választotta, az becsülettel dolgozzon a gyermekekért, tisztességgel, emberi és szakmai felelősséggel, mert
gyereksorsok függnek a pedagógusi munkától, s a jövőnk. A jövőnk függ ettől. Én a ki-

- Igen, 2002-ben Moldvában. Hogy látja
Erzsike néni, megérte ezt a 10 évet, van,
volt eredménye? Dicsekedhetünk ezzel a
10 évvel?
- Az az igazság, hogy nem volt könnyű.
Nem volt könnyű. Nekünk nem is a szakmai munka volt nehéz, mert azt a gyermekekért megtettük, mert az természetes volt.
Ránk bízták a gyermekeket, feleltünk értük, felkészült emberek voltunk szakmailag. Az anyagi gondok okozták a nehézséget, hogy biztosítsuk a bentlakási ellátásukat. Mert minden évben újabb és újabb
gyerekosztály jött 7. osztályba 30-an, ott
voltak a nyolcadikosok 30-an, vagyis az
elején 23-an, de azután 30-an, jött a következő 30, ők folytatták a középiskolákba,
aki nagyon ügyes volt ment az egyetemre,
s kezdték jelezni, hogy nincs elég pénz a
gyerekek ellátására. Az anyagi gondok
okoztak nagyon nagy nehézséget. Létrehoztuk a Domokos Pál Péter Alapítványt
az iskolánkban, nem a mi kezdeményezésünkre, mert nekünk bőségesen sok volt a
szakmai munka, bőséggel sok volt, de nem
volt aki elvállalja. Mert könnyű beszélni
arról, hogy mi milyen nagy segítői vagyunk a moldvai magyaroknak, de nehéz
megtenni azt, amit meg kell tenni. Háromszori nekifutásra hoztuk létre az iskolába a
Domokos Pál Péter Alapítványt. A Katoli-
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kus Egyház már nem tudta a költségeket
mind kifizetni. Elküldtek egy RMDSZ
gyűlésre, ahol reggel 10 órától délután 5-ig
ültem, mert azt mondták a moldvai gyerekek székelyföldi képzéséről is szó lesz. Kiderült, hogy vége a gyűlésnek, és a moldvai gyerekekről még nem esett szó. Hogy
mi lesz a sorsuk a továbbiakban. Felálltam
és kezdtem beszélni a problémákról. Azt
mondták: „Asszonyom, nagyon sok magánvállalkozó van már Szeredába és különböző szervezetek. Tessék elmenni és pénzt
gyűjteni.” Ez volt a válasz. Ez volt. Sírva
jöttem el, és tényleg elmentem a kisvállalkozókhoz, egyesületekhez, mindenkihez s
elmondtam, hogy moldvai gyerekek vannak az iskolánkban, továbbtanulnak stb.
Ki 5-öt ki 10-et, vállalt, úgyhogy egészen
Amerikáig elment a híre, hogy nálunk milyen program van. Jöttek szépen az adományok. Létrejött a Domokos Pál Péter
Alapítvány, és az 1993 – 94 – es tanévtől
belépett a támogatók közé a Magyar Kormány is.
- Lekerült az egyház válláról…
- Az egyház továbbra is besegített.
Györgydeák Lajos pap bácsi mindent megtett a gyermekekért. A jó Isten áldja minden lépését! Isten nyugtatassa békességben
Borbély Gábor esperes urat, Ő meg meghalt. Ő is sokat tett a gyermekekért. A vasárnapi miséken családokhoz osztotta be
vasárnapi ebédre őket, gyönyörű munkát
végzett. De nem tudták a gyerekek teljes
költségét felvállalni. Olyan év is volt,
hogy százon felül volt a moldvai gyerek
száma a Székelyföldön. Általános iskolás,
középiskolás, egyetemista, még 200-at is
elértük, volt olyan év is. A ’90-es évek vége felé indult el, hogy, miért nem Moldvában zajlik ez a magyar nyelvű oktatás. Akkor ért engem egy súlyos vád, amit nagyon
nehezen tudtam feldolgozni. Úgy éreztem,
hogy idegileg teljesen összeroppanok. Azt
mondták, hogy áldozati nemzedéket nevelek.
- Ezt így mondták?
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- Így, szó szerint. Áldozati nemzedéket nevelek. Ugyanis azok a gyerekek, akik nálunk
kapják az alapképzést és a Domokos Pál Péter Alapítvány támogatásával végzik a középiskolát, egyetemet, azok sosem kerülnek
haza. Azok, ha haza kerülnek is, otthon nem
fognak könnyedén visszailleszkedni, mert
már más civilizációs, kulturális környezetbe
szocializálódtak. Az új környezetbe sem fognak könnyedén beilleszkedni, így hát egy
áldozati nemzedéket neveltem.
- Pedig ma már van a Magyar Tudományos Akadémián dolgozó fiatal is, aki ebben a csapatban tanult.
- Én ezen elgondolkodtam, éjszakákon át
nem aludtam, hogy valóban nem ez történte? Vajon nem lesz-e ez a sorsa a gyerekeknek. Amikor, a már dolgozó volt tanítványok
meglátogattak, mindig az volt
az első kérdésem, hogy megbántátok-e gyerekek? Megbántátok-e, hogy itt jártatok iskolába? Azt mondták, „jaj, nem bántuk meg,
mert mi, ha kimentünk Magyarországra vagy
bárhová dolgozni, nekünk már más volt a
fellépésünk, mi már tudtunk magyarul is,
románul is, sőt még mi segítettük azokat,
akik Moldvából jöttek és nem tudtak más
nyelvet csak a románt, és nekik is mi segítettünk.” Aztán ahogy teltek az évek és egyre
többen egyetemet, főiskolát végeztek, a József Attilából nagyon sokan, tanár, tanító,
orvos, vállalkozó, költő, író, szerkesztő, jó
szakmunkás lett belőlük, az élet megcáfolta a
vádakat.
- Bölcsészek is vannak.
- Bölcsészek is. Nagyon sokan tovább tanultak. Én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy
csak a Csángó Tükör szerkesztőségében,
megnéztem, hatan vannak, akik a József Attilában kezdték tanulmányaikat. Mind egyetemet végeztek. Tudományos munkát is végeznek és amellett a moldvai csángó kultúrát, ha nem is közvetlenül, de közvetve képviselik és tekintélyt adnak annak a közösségnek, amelyből származnak. Vagy ott van
Iancu Laura, aki a Művészeti Akadémia tag-
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ja, vagy Gábor Felicia. Laura költő, író, néprajzkutató, Felicia író, vagy ott van Trunki
Péter, akinek nemrégen milyen jó könyve
jelent meg a moldvai oktatásról, a román
nyelvű oktatásról, vagy Kóka Rózsikának a
népdal csoportja, amelyben ugyancsak volt
tanítványaim is benne vannak. Sorolhatnám
azokat is, akik a Székelyföldön tanítanak,
Füstös Gizikét pl. vagy azokat, akik visszatértek Moldvába. Duma Danika hazament
Klézsére, ott tanít, Ignát Mónika is hazament
a férjével együtt, Trunki Péter is a feleségével, Kató Gyula is a feleségével, bekapcsolódtak az oktatási programba. Sajnos fájdalmas tapasztalatokat szerezve elhagyták az
oktatási programot. Hittel, bizakodással
mentek haza, hogy mindazt a tudást visszaadják a közösségüknek, ahonnan származnak, és nagy-nagy csalódásokkal jöttek el. Ez
az igazság. Ezt nem ártana egyszer nagyonnagyon alaposan kivizsgálni. Egy nagyszerű
dolgozatot lehetne írni ebből, a moldvai
csángó értelmiség történetéből.

Grátzi, Szőcs Anna, Kotis Mihály, Csicsó
Antal, Róka Szilvia, Bogdán Tibor, stb. Eljönnének a József Attilások, akik onnan repültek ki. Eljönnének, akik 2000 után a Domokos Pál Péter Alapítvány támogatásával
is szerezték egyetemi diplomájukat. Az alapítvány ma is támogatja az egyetemista diákokat, havi 400 lei/fő, ösztöndíjat kap minden magyar nyelven Romániában tovább
tanuló diák, folyamatosan gyarapítva az értelmiség számát. Én azt mondom, hogy ki
közvetlenül, ki közvetve teszi a dolgát, már
azzal is, hogy olyan családot alapított és
olyan életet él, hogy azzal mintát ad az utána következőnek. Véleményem szerint,
megérte.

- És mit gondol Erzsike néni ma a moldvai
magyarságról? Ugye 30 év eltelt. Megérte?

- Beérett, és nem lettek áldozati nemzedék.

- Megérte, véleményem szerint megérte,
mert olyan csodálatos tehetségek bontakoztak ki, amelyek lehet, hogy kibontakoztak
volna, ha otthonmaradtak volna is, lehet
nem, nem lehet tudni, de ez volt a Jó Isten
akarata. Nem tudom, hogy Iancu Laurából az
lett volna-e, aki lett. Vagy Gábor Feliciából
vagy Tampu Szteliből vagy a Tampu fiúkból, 5-öt tanítottam a testvéreidből veled
együtt, és mindegyik csodálatos ember lett,
akik a maguk helyén megállják a helyüket,
családot alapítottak és közvetítik azt a kultúrát, amelyből származnak. Büszkeségei népcsoportjuknak. Én azt mondtam, hogy ha
csak egyért is sikerült volna, megérte. Nekem van egy nagy álmom, egy vágyam,
hogy a Csángó Szövetséggel szervezzünk
egy moldvai csángó értelmiségi találkozót,
amelyre eljönnének azok is, akik a ’90-es
évek elején érettségi diplomával rendelkezve, továbbtanulva kiváló csángó értelmiségi
személyességek lettek, mint Petrás Marika,
Nyisztor Tinka, Nyisztor Ilonka, Benke

- Nagyon köszönöm, én is úgy gondolom,
hogy megérte. Azok, akik ott vagyunk
Budapesten és itt Erdélyben, és azok is,
akik visszamentek Moldvába, mindenki
így gondolja egyébként, hogy ez az áldozatos munka ez tényleg beértett.

- Mit gondol Erzsike néni a mai helyzetről? A jelenlegi helyzet most Erzsike néni
szerint milyen? Mit rontottunk el és mit
kellene jobban csinálni?
- Nehéz így kívülről okos dolgokat mondani, nehéz okoskodni. Ha valaki örült annak,
hogy 2000-ben Moldvában elindult a magyar nyelvi oktatás iskolán kívül, majd 2002
-től iskolában is, ha valaki örült ennek, én
szívből örültem. Sokat segítettem Hegyeli
Attiláéknak az induláskor. Nagyon sokat
segítettem. Abban reménykedtem, hogy
azok a gyerekek Moldvából, akik elsajátítják az írás, olvasást, akár iskolán kívül, akár
az iskolában fakultatív magyar órákon,
azokból a gyerekekből mindig lesz egy 7.
osztály Csíkszeredában, ahol ennek már hagyománya volt. Azok a gyerekek kijőve 7.
osztályba, arra a tudásra alapozva, amelyet
otthonról hoztak – Moldvában folyó munkát
bizonyítandó – azokból a gyerekekből nagyon sok tehetséget ki lehetett volna nevelni. Nagyon-nagyon sokat, mert most is van-
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nak tehetséges gyerekek, most is vannak
Tampu fiúk, Iancu Laurák, Trunki Péterkék, Gábor Feliciák stb. Ignát Mónikát kell
még megemlítenem, aki képzőművész lett.
Nem rég ajándékozott meg egy képzőművészeti kiállítási albummal. Kézdivásárhelyen
rajzot tanít, és rangos képzőművészekkel
vesz részt kiállításokon. Én folyamatosan
javasoltam a 7. osztállyal kezdődő székelyföldi oktatást, de senki sem hallgatott rám.

gyéhez tartozó Kostelekről, Gyimesbükkből.
Jöjjenek, mert ott is román tannyelvű az oktatás és tehetséges, ügyes gyerekek jönnek.
Jöjjenek, de ez ne történjen a Kárpátokon túli
csángómagyar gyerekek róvására.

- Ezt együttműködve kellett volna…

- Én nem ebben gondolkodtam. Arra gondoltam, hogy egy általános iskola, amely tovább
folytatódott volna egy középiskolába, nem
oldotta volna meg a moldvai magyar falvak
gyerekeinek magyar nyelvű képzését. A román állam támogatása nélkül nagyon költséges lett volna az iskola fenntartása, a pedagógusok fizetése, a különböző falvakból a
gyermekek toborzása, kollégiumi ellátása,
minőségi pedagógusok oda vonzása. Mert,
csak minőségi munkával lehet eredményt
elérni. Én a kétnyelvű oktatásban bíztam, és
a Tunki Péter történetével szeretném igazolni
elképzelésemet.
Trunki
Péter
Külsőrekecsényben tanított a feleségével.
Egy év tanítás után felhívott és azt mondta:
Erzsike néni, olyan évzáró ünnepélyt tartottunk, hogy nem tetszik elhinni. A gyerekek
két nyelven magyarul, románul szerepeltek
az iskolában. Az iskola tantestülete is csak
ámult-bámult, hogy milyen nagyszerűen lehet itt két nyelven tanítani. Én a kétnyelvű
oktatásban reménykedtem. Abban, hogy ott,
ahol él az anyanyelv, és kiváló pedagógusok
tanítanak, ahol hangsúlyt fektetnek a hagyományok éltetésére, az iskolai magyar órák
megtartására, fokozatosan be lehet vezetni a
kétnyelvű oktatást, ahogy pl. Szlovéniában a
Mura vidékén történik. Szlovéniában szlovén
gyerekek tanulnak együtt a magyar gyermekekkel. Abban reménykedtem, hogy eljutunk
oda, hogy ez be fog következni, és Bákóban
is megalakul majd ennek nyomán a magyar
középiskola a román állam költségén.
Miért ne történhetett volna így?

- A József Attila iskolában megszakadt a
nyugdíjba jövésem után ez a munka, de
Csíkszeredában más általános iskola is van,
ott van pl. a Segítő Mária Katolikus Gimnázium általános iskola tagozattal, a nevében
is benne van, hogy a drága jó katolikus
moldvai magyaroknak a Szűzanya oltalmában meg lehetne szervezni a moldvai magyar gyerekek számára a 7. osztályt. Onnan
tanultak volna tovább a gyerekek, és nem
úgy ültek volna be 9. osztályba magyar tannyelven tanulni fizikát, kémiát, biológiát,
matematikát, hogy ezeket otthon román
nyelven tanulták.
- Hát az nem lehet.
- Sokat sérülhettek a gyerekek személyiségükben a kudarcélmények miatt. Voltak
kiváló képességűek is, akik megbírták, és
sok-sok nehézség árán folytatták a tanulmányaikat. De hogy mit éltek meg és élnek
meg ma is, senkinek nem kívánom. Mi a
gyerekek érdekében döntöttünk a 90-es
évek elején a 7. osztály mellett azért, hogy
fel tudjuk zárkóztatni őket. Nemrég olvastam, hogy nem az a lényeg, hogy magyarul
tovább tanuljanak. Az értelmiség kinevelése
nem téma. Többnyire szakiskolába jutnak
be azok, akik Csíkszeredába jönnek tovább
tanulni. Ez az egyik fájdalmam. A másik,
hogy amíg a mi iskolánkba a legjobb tanulók jöttek, addig manapság többnyire szociális indíttatású a taníttatásuk magyar nyelven. És egyre kevesebben vannak Moldvából. A moldvai csángó gyerekek oktatása
címén egyre többen érkeznek a Bákó me-

- Ha Bákóban létrejött volna egy magyar
tannyelvű iskola, talán ez levette volna a
József Attila általános iskola válláról a
terheket?

- Így van, hiszen ők is az ország adófizetői
- Persze, és joguk lenne hozzá.
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- Ez egy jó tanács is
- A remény hal meg utoljára.
- Erzsike néni, hogy éli mostanában a napjait?
- Jaj de jó kérdés. Az az igazság, hogy én
nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy
megértem ezt a szép kort (70-en túl vagyok),
és megajándékozott egy szép tartalmas élettel, és engem választott ki az elmesélt feladatok elvégzésére is. Nehéz volt a moldvai
gyerekek tanítása, de ők nyújtották a legtöbb
szakmai és erkölcsi elégtételt. A férjemmel
együtt öregedtünk meg. Ő mester edzőként
jött nyugdíjba. Van két szép unokám. Ez a
legnagyobb boldogság számomra. A fiamék
sokat segítenek nekünk. Az is öröm, hogy a
József Attila iskola, amelynek alapítója voltam, kiváló munkát végzett. Volt tanítványaim átutazóban gyerekeikkel együtt meglátogatnak, és eljöttél te is. A Domokos Pál Péter
Alapítvány pedig ma is támogatja a Romániában tanuló moldvai magyar egyetemistákat.
Hálás szívvel köszönjük támogatóinknak,
hogy bíztak és bíznak bennünk.
- Isten éltesse sokáig!
Ezzel az áldozatos munkájával Erzsike
néni azt gondolom, hogy Ön nem csak a
moldvai magyarságot szolgálata, hanem
az összmagyarságot. A Kárpát-medencén
belül élő összmagyarságot, a magyar kultúrát és a magyar nemzetet. Én úgy gondolom, hogy a magyar nemzetnek nagy
szolgálója Erzsike néni. Én a szerkesztő
társaim nevében és a mindenhol élő moldvai magyar és magyar nevében köszönöm
szépen Erzsike néninek az eddigi munkáját és nagyon köszönjük a továbbiakat is.
- Ez egy kicsit túlzás.

Tampu (Compoly) Sztelián
.

Csángó himnusz

Csángó magyar, csángó magyar,
Mivé lettél csángó magyar?
Ágról szakadt madár vagy te,
Elvettetve, elfeledve.
Egy pusztába telepedtél,
Melyet országnak neveztél,
De se országod, se hazád,
Csak az Úristen gondol rád.
Idegen nyelv beborít, nyom,
Olasz papocskák nyakadon,
Nem tudsz énekelni, gyónni,
Anyád nyelvén imádkozni.
Én Istenem mi lesz velünk?
Gyermekeink, s mi elveszünk!
Melyet apáink őriztek,
Elpusztítják szép nyelvünket!
Halljuk, áll még Magyarország,
Úristenünk, te is megáldd!
Hogy rajtunk könyörüljenek,
Elveszni ne engedjenek.
Mert mi is magyarok vagyunk,
Még Ázsiából szakadtunk.
Úristen, sorsunkon segíts,
Csángó magyart el ne veszítsd!
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Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Erzsike néni!
(Elhangzott a Lakatos Demeter emlékérem átadásán, 2015-ben Csíkszeredában.)

Kiváltságosnak érzem magam, mert ez a harmadik alkalom, amikor ünnepi keretek között köszönthetem Borbáth Erzsébetet. Első
alkalommal erre 2005-ben került sor, amikor
– a Borbáth Erzsébet munkásságát nagyrabecsülők táborának a bíztatására – köztársasági
érdemérem kitűntetés odaítéléséhez készítettem laudációt, amely kitüntetést, Borbáth
Erzsébet, Magyarország akkori köztársasági
elnökétől, Mádl Ferenctől a budavári Sándor
Palotában átvett. A második alkalomra 2014
februárjában került sor, amikor Borbáth Erzsébet a moldvai magyar oktatás finanszírozásában oroszlánrészt vállaló, A Moldvai
Magyar Oktatásáért Alapítvány (AMMOA)
által alapított Petrás Incze János-díjat kapta
meg.

Most, amikor a Lakatos Demeter
Csángómagyar Kulturális Egyesület által
adományozott, Lakatos Demeter emlékérem
kitüntetés alkalmával elhangzandó laudáción
töprengtem, kicsit magamat is meglepve,
felötlött bennem: Istenem, de jó az irány,
javaslom: meg se álljunk a Szentszékig! És
jót derültem a gondolaton... Bizonyára Önök
közül is sokan elmosolyodtak ezek hallatán,
Borbáth Erzsébet pedig egyenesen kellemetlenül érezheti magát. Szinte szememmel látom, hogy így van. Pedig meggyőződésem,

hogy ez, az az irány. Ebben a harmadik fordulóban észre kellett vennem, hogy Borbáth
Erzsébet titka, és munkájának az eredményessége nem magyarázható azzal, hogy
„veszélyeztetett” kultúrát erősített meg,
hogy anyanyelvű oktatásban részesítette annak a népcsoportnak a fiait, amely népcsoportot megfosztottak anyanyelvétől. Megértettem, hogy érdemeit nem azzal szerezte,
hogy végezte a dolgát. Borbáth Erzsébet
titka az, hogy merte járni azt az utat, amit az
Ég szabott ki rá, és bízott Istenbe, vállára
vette azt a keresztet, amit a Krisztust követőknek szánnak. Meggyőző désem, hogy ha
nem a moldvai magyar értelmiség kinevelésében végzett munkájáért, akkor valami másért tüntetnénk ma itt ki Borbáth Erzsébetet.
Nem fogom statisztikai táblázatokkal
bemutatni és alátámasztani Borbáth Erzsébet munkásságának eredményességét. Ezek
mindnyájunk előtt ismertek – és nem is a
számok az érdekesek, a fontosak. Akkor
sem, ha tudjuk, hogy a világ szemében és a
világ számára mindannyian egy-egy statisztikai adat vagyunk. De azért sem idézek itt
számokat, sikereket, mert egy-egy életmű
elismerése nem azonos a sikerek elismerésével. Elfeledjük, hogy az elismert életmű
mögött mennyi kudarc, mennyi szenvedés
és rettegés is rejtőzik. Utóbbiak méltóság-
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teljes viseléséért nyerik el kevesek a szentek
glóriáját. Borbáth Erzsébetnek mindkettőből
jutott. Csakhogy Borbáth Erzsébet nem tartja
sikernek azt, amit mi – érintettek és kívülállók – annak nevezünk. Miért és miként tekintené sikernek, amikor nap-nap után azt
kell látnia, hogy – ámbár saját tanítványai
helytálltak, és jól, jó helyen vannak – a
moldvai magyarság kiszolgáltatottsága csak
fokozódik. De idő és lehetőség sem volt a
sikerek ünnepléséhez. Azért sem, mert a siker nem is szerepelt az elérendő célok között. Idegen hang ez a laudációk megszokott
emelkedettségétől, s tán illemtelen is. Mégis:
ez az igazság. Aki ismeri Borbáth Erzsébetet
tudja, hogy nagyon kevés dolog van a világon, amit fontosnak tart. Az egyik ilyen
„apróság” a szeretet, a másik az igazság, az
igazságosság. Mindkettőnek igen sok köze
van a Jóistenhez, Aki Borbáth Er zsébet számára mindenkor a viszonyítási pont volt. Az
emberfeletti terheket és felelősséget cipelő
Borbáth Erzsébet több időt töltött el lelkiismeretének tükre előtt, mint a széljárás sebességével és kiszámíthatatlanságával együtt
változó világi törvények és divatok nyomon
követésével. Amikor a Lakatos Demeter
Egyesület a moldvai magyarokért végzett
szolgálatáért kitüntetésben részesíti Borbáth
Erzsébetet, én magáért Borbáth Erzsébetért
mondok köszönetet Istennek. Mert személyében újfent a tudtunkra adta, hogy befele
kellene figyelünk. Mert az útjelzők sokaságával teletűzdelt külső járatok labirintusában
sem szabadok, sem önmagunk nem lehetünk. És a béke is, ha van, valahol odabent
lakik. Sehol máshol a világon.
Kedves Erzsike néni! Isten éltesse sokáig!
Velence, 2015. október 1.
Iancu Laura

Borbáth Erzsébet tanítványai körében

Csángó Tükör
Jó estét kívánok!

(Elhangzott a Csángó Bál műsorában, 2014-ben.)

Szokás mondani: mindenkinek van keresztje, de mintha a moldvai magyarok keresztje
– ahogy a népi mondás fogalmaz – bokros
is, csokros is volna. Azt az utat például, amit
Petrás Incze János nyitott meg, másfél évszázaddal később Borbáth Erzsébet kövezett
tovább, mi több: célba is juttatta. Nem mellesleg annak is köszönhetően, hogy a Gondviselő a moldvai magyarokat Domokos Pál
Péter, Kallós Zoltán, Perka Mihály révén
egyik elnyomásból másik elnyomásba mentette át, két tenyerén. Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy Borbáth Erzsébet életművében
Petrás legfőbb vágyát látjuk beteljesülni. Ez
pedig a moldvai magyar értelmiség megszületése.
Borbáth Erzsébet élete nagy döntésének
a meghozatalához nem hívhatta egybe a nép
elöljáróit és bölcseit, nem kapott gondolkodási időt, a Gondviselő kész tények elé állította. Sem választani, sem menekülni nem
tudott a feladat elől. Nem tehette, mert nem
feladatot, hanem három – az éjszakai vonatozásban erősen megfáradt – csángó aszszonyt és tucat gyermeket látott maga előtt
azon a rendszerváltás utáni őszi reggelen,
amikor talán az ő élete is, de a moldvai magyarok története mindenképp új fordulatot
vett. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy
az az erő, aminek a segítségével Borbáth
Erzsébet igent tudott mondani az iskolájába
érkező csángó asszonyok abbéli kérésére,
hogy biztosítsa gyermekeik számára a magyar nyelvű iskoláztatást, nem emberi erő
volt. Emberileg, természetes módon megmagyarázhatatlan az a bátorság, az a fáradhatatlanság, ami a ’90-es évek elejétől folyamatosan érkező moldvai magyar diákok csíkszeredai befogadásához, oktatásához, eltartásához szükségeltetett. Nem csoda, hogy sem a
több száz csángó gyermek oktatásán és nevelésén fáradozó Borbáth Erzsébet és munkatársai, sem az általuk végzett, másfél évtizeden át tartó munka nem keltett visszhangot. Nem azért, mert abban az időben még
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Borbáth Erzsébet válasza a Petrásdíjhoz:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Kuratórium!

nem volt divatban a marketing és a menedzsment, hanem azért, mert munkatársaival egyetemben Borbáth Erzsébet semmi
rendkívülit nem látott abban, hogy állapotbeli, azaz pedagógusi, nevelői, nemzettestvéri kötelezettségét teljesíti. A mindennapok
temérdek gondjai között aligha ámíthatták
magukat azzal, hogy munkájukkal – a történelemben elsőkként! – megnyitják a moldvai magyarok előtt a tudományba, a művészetbe és a nemzethez vezető utat.
Most, amikor – a Petrás Incze János
díjjal – ennek a munkának a történeti jelentőségét ismerjük el, és mondjuk ki, Erzsike
nénivel együtt mi is a Gondviselőnek mondunk hálát azért, hogy terve volt, s hitünk
szerint terve van a moldvai magyar közösséggel. Erzsike néninek pedig azért mondunk köszönetet, mert nem rettent meg attól
a bizonyos csokros-bokros kereszttől, és
azért, hogy nem a kereszt legyőzésére és
levetésére tanított, hanem a megszeretésére.
Köszönjük, hogy megszerettette velünk
azt, ami a miénk. Kedves Erzsike néni, Isten
éltesse sokáig!
Iancu Laura

Óriási megtiszteltetésként élem meg, hogy
engem jelöltek az AMMOA Petrás-díjára!
Már maga a tény, hogy szóba jött a nevem
óriási megtiszteltetés, mert egy olyan nagybetűs EMBER neve fémjelzi a díjat, aki
utolsó csepp véréig népét szolgálta.
Ha Széchenyi a legnagyobb magyar, Orbán Balázs a legnagyobb székely, Petrás a
legnagyobb moldvai magyar. Hogy lehet
kiérdemelni egy olyan díjat, amelyet az ő
neve fémjelez? Egyetlen módon: alázattal
szolgálni,
cselekedni
a
moldvai
csángómagyarokért, akikért Petrás életével
és áldozatos lelkipásztori, néprajzgyűjtői,
tudósítói munkájával küzdött, dolgozott és
példát mutatott az utána jövők számára,
hogy vérei nem maradjanak „az értelem
míveletlenségében”. Köszönöm a Jóistennek, hogy pedagógusként, tanárként, intézményvezetőként kiszemelt arra a felelősségteljes, nemes feladatra, amelynek teljesítésével kollégáimmal együtt hozzájárulhattam
Petrás álmának, volt tanítványaim álmának a
megvalósításához: a moldvai csángómagyar
értelmiség kineveléséhez.
Köszönöm a bizalmat, a megtiszteltetést!
Tisztelettel: Borbáth Erzsébet
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Gábor Felicia
Csángó vagyok, részlet

2005. május Csíkszereda.
Megérkeztem az osztálytalálkozóra. A tíz
évesre. Reggel hat óra. Volt osztálytársam
és barátnőm Csilla, fogad otthonában, immáron gyermeke, és férje társaságában.
Ölelésében igazi szeretett van. Szívem meg
dobban. Nem haza mentem. És mégis itthon
vagyok. Mindenkivel szeretnék találkozni,
és mindent szeretnék látni. A könyvem kiadója is itt van.
S ha szerencsém van, és a nyomda időben
kinyomtassa a könyveket, még azt is foghatom kezemben. Ezen a hétvégén. Ebben a
városban.
Másnap reggel a Hargita Népében, ott áll a
hirdetés. A város könyves boltjában könyvbemutató lesz. Többek között ott díszeleg a
nevem: Gábor Felicia. Csángó vagyok.
Igaz én a könyvet még nem láttam. De bemutató előtt húsz perccel, végre a kezemben
fogom. Komornak néz ki. És szomorúnak.
Nézem. Nézem. Nézegetem.
Na hogy tetszik, jön a kérdés. Jó. Válaszoltam. És magamban arra gondoltam. Ilyen
szomorú lenne az, amit leírtam, hogy ilyen
borító képre inspirálta a készítőt? Miért gondoltam én, hogy egy piros borító, ahol csángó ruhában mosolygok a világ felé, jobb ötlet lett volna? Melyik az igazi, ha valaki elolvassa az alig száz oldalt?
A könyvet bemutattam. Ez az én könyvem.
Én írtam. Olvassák.
Biztosan mást is mondtam. Már nem is emlékszem
Izgultam azon, amit mondok. De jobban
azon, amit olvasni fognak.
Hiszen eddig ezek az én gondolataim voltak.
Az én emlékeim. Az én történetem.

És nem is egy könyv. Csak pár oldal. Családomról. Csángókról. Rólam. Honnan az a
bátorság, hogy könyvnek nevezzem.
Most már bárki elolvashassa.
Akkor még nem gondoltam arra, hogy milyen érzelmeket vált majd ki az emberekből. Felolvastam, néhány részletet a könyvből. És közben fel-felnéztem, hiszen a részleteket kívülről tudtam. Figyeltem az emberek arcát. Legtöbben komoran néztek, figyeltek.
Borbáth Erzsike, szemében könny. Megint
az a kérdés. Ilyen szomorú?
Ott voltak régi osztálytársaim a gimnáziumból, és az akkori osztályfőnöknőm is. Egy
kosár piros almával leptek meg. Ott volt
Borbáth Erzsike aki, hozta a kis csángó csapatot énekelni. Ott volt a nyolcadikban volt
osztályfőnöknőm is, aki a végén a fülembe
súgta: rólam mindenki megfeledkezett. És
én? Elvörösödtem. Legszívesebben megöleltem volna. Anyám volt egy kerek évig.
Belevésődött szokásaimban, értelmemben,
szívemben. Nem tudtam, nem lehetet elfelejteni. De meg köszöntem ezt neki valaha?
Ezek az emberek itt. Sokan az én kedvemért jöttek el. Sok embert ismertem meg, és
kötődtem az öt év alatt, amíg itt éltem. Az
általános iskolából. A gimnáziumból. A
templomból. Mert vasárnaponként mindig
jártunk templomba. Helyi plébános személyesen ismert minket. Ő tartotta nekünk a
hittan órákat, amiknek keretében rengetek
katonadalt tanított nekünk. Az volt a fő ideája, hogy a nyelvet legjobban az ének által
lehet megtanulni. Ezért lehetőleg, minden
olyan világi dalra megtanított minket, ami-
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ket ő tudott. Főleg a katonadalokra. Mint
például a Százados Úr seja-haj, vagy a Fiumei kikötőből. Egyszer aztán évekkel később, amikor Nizzában sétáltam, megláttam
a fiumei kikötőt. Eszembe jutott a Csíkszeredai plébános, a pap bácsi. Igazán hálás voltam, neki. Vasárnaponként, a templomban
mindig megkérte a hívőket, hogy mise után,
hívjanak meg egy-egy csángót ebédre. Engem meg Lucia barátnőmet, meghívott egyszer az Ördög család. Nevük ellenére, nagyon kedves emberek. Nekik is két lányuk
van. És nagyon megszerettek minket. Összebarátkoztunk. És nemcsak ebédre hívtak meg
minket vasárnaponként, hanem sokszor ott is
aludtunk, ott töltöttük a hétvégénket. Megosztották velünk ebédjüket, lakásukat, életüket. Anélkül, hogy mi tudtunk volna bármit
is cserébe adni. Bár most nem voltak ott, rájuk is hálával emlékeztem.
Az ünnepség, szép volt. Az osztálytalálkozást, remekül megszervezték. Jó volt látni
mindenkit. Feltöltődve jöttem vissza. Budapestre. Utamra, hazafele elkísért a sok szerettet, emlék, amit kaptam. És nem utolsó sorban, egy levél, amit Erzsike néni megkért,
hogy majd hazafele úton olvassam el.
Borbáth Erzsébet levele.
Csíkszereda, május 21.
Drága Felicsi!
Könyvednek a fülszöveg első betűjétől az
utolsó betűig egy ültömben elolvastam. Azt
hiszem a jó Isten is úgy akarta, rendelte,
hogy a tíz éves találkozódra elkészüljön. De
azt sem lehet véletlen, hogy a szerkesztőségben két iskolatársad is részt vett: a József
Attilás Albert Csilla, és a későbbi Simon
Andrea.
Gratulálok. Saját gyermekkoromat, diákkoromat éltem újra általad. Alig volt szó, amelyet nem ismertem volna, és hűen lejegyzett
hangképzésű kifejezés, mondatszerkesztés,
amely a mi felcsiki székely nyelv változatunkra ne emlékeztettet volna. Köszönöm az
élményt, a csodát, amelyben részesítettél.
Boldog vagyok, hogy ugyanúgy vállalod
csángómagyarságodat, mint én székelységemet. A te utad göröngyösebb volt, de célba
értél. Könyved erőforrás lehet minden ki-
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sebbségben élő ember számára, és figyelmeztető mindazok számára, akik kisebbségben élő etnikumokról ítélkeznek, döntenek
helyettük.
Légy boldog Felicsi, járd a magad útját
szálegyenesen, kihúzva és büszkén, ahogy
édesapád bíztatott: ”úgy menjél, mint
mámád, ő szépen menen”kívül, belül egyaránt, mint a csillagok az égen.
Életvizet tettél csángó testvéreid asztalára.
Adja meg a Jó Isten, hogy soha ki ne apadjon a forrása!
(….)
Sok-sok apró örömet, boldogságot kívánok
neked és Szeretteidnek.
Erzsike néni.
Erzsike néni, egy rendkívüli asszony. Nem
önfeláldozás. Egyszerűen segítőkészség.
Elkötelezettség. Az, amit a csángókért próbált tenni. Sokan szerették. De még többen
támadták. Sokszor olvastam, hallottam,
hogy hiábavaló volt az a több mint száz
gyermek egy, két vagy három év taníttatása
magyarul, Csíkszeredában. Hogy sokan
külföldön, többek között Magyarországon
vannak. És Moldvába senki sem ment viszsza. Mert ott nincs megoldva a magyar oktatás. Mert az lett volna a cél. Hogy csángó
gyermekek magyarul tanuljanak. És lehetőleg, majd Moldvában tovább adják tudásukat. De kérdezem én, egy tizenegy éves,
vagy tizenkettő, tizenhárom éves gyermek
honnan is tudja, mit akar, merre fogja sodorni a sors. Hogy azt akarja-e majd igazából, hogy tanító vagy tanár legyen. Szinte
mindenki szétszéledt a nagyvilágba. Erzsike
néni rossz akarói pedig markukban nevettek. Na úgy-e, ők megmondták. De elmúlt
jó pár év. És innen-onnan, felbukik egy író,
egy költő, egy csángóalapítvány elnök, egy
újságíró, több ügyvéd, több tanító, több tanár, akik igyekeznek tenni valamit, vagy
pedig a csángók nevét megismertetni a
nagyvilággal. És lám kiderül, hogy szinte
egytől egyik Erzsike néni tanítványai. Hiába lett volna a küzdelme?
Az igaz, hogy a csángókat nem lehet
„megmenteni”., véleményem szerint. Olyan
folyamat indult be nyolcvankilenc óta, ami
akár természetesnek is nevezhetném, figye-
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lembe véve egész Romániát. Szinte népvándorlás indult el, a határok megnyitásával.
Egy jobb életszint reményében, fiatalok,
munkaképes idősek, ment szinte mindenki.
Hátrahagyva asszonyaikat, gyermekeiket,
családjukat. Hogy aztán sokan azok közül is
majd, csatlakozzanak hozzájuk. . A csángó
falvak úgy néznek ki, mint háborús időben.
Férfiak szinte nincsenek. Idősek és gyermekek vannak. És rengetek félig elkészült ház.
Hiszen sokan igyekszenek a megtakarított
pénzből, otthon egy kis házat építeni Csángók élete gyökerestől megváltozott. Nem
erőszakoskodott senki, saját maguk döntöttek a sorsukról. Ez által, szokásaik, nyelvük
és életük, immáron nem csángó. Csak csángószármazású. A kommunizmus idején, ezt
erőszakkal próbálták megoldani. De minél
jobban erőltették, annál jobban ragaszkodtak
identitásukhoz. Amiről nem is tudtak. Mert
azt, hogy ők csángók, nem sokan tudták.
Csak azt, hogy mások. Különböznek a románoktól. És ragaszkodtak nyelvezetükhöz,
kultúrájukhoz. Amikor Csíkszeredába mentem tanulni, nem azért mentem, mert magyarul akartam tanulni, és mert csángó társaimnak, falumnak akartam segíteni. Azt
sem tudtam, hogy csángó vagyok, és segítségre szorulunk. Azért mentem, mert elmehetem máshová. Mert vágyódtam a nagyvilágba. Pont úgy, mint a barátaim, akikkel
mentem. Tudom, hogy akkor azt várták tőlem, hogy tanuljak meg magyarul, majd
mennyek haza, és tanítsak. Annyi sokszor
hallottam, hogy szinte már vágyam lett, azt
tenni. De amikor visszamehettem volna, akkor otthon senki sem fogadott. És bennem
éget a láz, egy távolabbi utazásra. Talán akkor, még külföldre utazásom előtt, valóban
lehettet volna valamit kezdeni Csángliában.
Hogy az maradjon. Azok, akik a programot
kitalálták, és megpróbálták megvalósítani,
jól látták. Az volt az utolsó perc. Csak sajnos, ez egyoldalú volt. Míg Erdélyben, Magyarországon, több támogató is volt, addig
Moldvában senki sem volt. Ott senki sem
foglakozott az Erdélyben iskolát végző gyerekekkel. Nyílván, hozzám hasonlóan, a
többség Erdélyben vagy Magyarországon,
kamatoztatta tovább tudását. És hasznosítot-
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ta azt.
Csángókat egyfélékképpen lehetett volna
megmenteni saját maguktól. Az összefogással. Ha összefogtunk volna, és együtt egy
csángó abc-t, egy csángó történelmet, egy
csángó kultúra, írásos formáját összehoztuk
volna. Akkor sikerült volna. Sikerült volna
az, hogy a csángó emberek a saját
nyelvüken, nyelvjárásukon, és nem magyarul, saját történetüket, nyelvezetüket, őseik,
nagyszüleik, szüleik szokásait megismerjék.
Megtudják, kik ők, és egy erős identitás formálódjon ki bennük. Már késő van erre.
Mert azok, akik ezt meg tehették volna, többek között én is, már nem fiatalok. Családjuk van, és más dolgok foglalkoztatják. Egy
következő generáció már nincs. Mert azok
már Olaszországba, Angliába, Franciaországban, Írországban, és a világ más országaiban vannak. Ők vagy haza térnek, vagy
nem. És inkább nem. Szomorú. És mondhatni pesszimista perspektíva. Egy csángó tollából. Én így látom. És azt gondolom, megismertetni az emberekkel a csángók életét,
szokásaikat, meg lehet. És lehet táncházakat, bálokat és egyéb estéket rendezni.
De otthon, Moldvában, a korosztályom
gyermekei már nem csángóul beszélnek. És
ha már maga a szó elfelejtődik, akkor nincs
menekvés. Akkor csak emlék marad. És már
csak beszélni lehet róla. Mint ahogy én is
azt teszem. Moldva ott marad, a csángó falvaival együtt. És egy ideig lesz még nyelv,
és lesz még csángó kultúra. De olyan keveredtetés került bele, és olyan nyitottság, amit
kivenni már nem lehet.
És magától jön a kérdés, akkor miért nem
mentették, mentettük meg?
Azért, mert amikor ezt megtethettük volna,
ezzel foglalkozhattunk volna, akár az egyetem alatt, akkor többségünknek küzdeni kellet a „mindennapi kenyerünkért”. Ahhoz,
hogy tanulni tudjunk, dolgoznunk kellet keményen.
Azért
keményen,
mert
„román”ként nem volt könnyű munkát találni. Maradt tehát az, amit én magam is teszek. És a velem együtt és az utánam magyarul tanulok, tesznek. Ha már rendes
munkájuk van, és életük küzdelme valamelyest kiegyenesedett. Nem felejtik el honnan
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jöttek. És ki-ki, adottsága szerint, ismertetni
próbálja azt a helyet ahonnan jött. Talán erre
is jó a könyvem. Hogy lássátok. Volt élet ott
is. Volt küzdelem. Volt bánat. De volt sok
öröm. És szerettet.
Aki elolvasta könyvemet, és jelzett vissza
nekem, szinte mindenki használta azt a szót,
hogy sírtam. Engem siratnak? Életemet? Magukat? Az életüket? Nem. Az a néhány pár
oldal, könnyeket fakaszt az ember szeméből,
ha elolvassa. Mert minden gépiesedik körülöttünk. Nem tudunk, és néha nem is engedhetjük meg magunknak, hogy sírjunk. Én
magam is sírtam és nevettem, többször is,
amikor írtam. Nem szomorú a történetem.
Inkább érzelem dús.
Csíkszeredából, feltöltődve szeretettel, és
felpakolva könyvekkel tértem vissza. Annyit
hoztam, amennyit csak elbírtam. Éjszaka a
vonaton elolvastam még egyszer. Majd aztán
otthon is. Azóta is többször. Minden alkalommal átélem, és átérzem.
Budapesten, minden barátom kapott. Férjem
szülei falujában is, Doroszlón, minden barátunk kapott. És minden testvéremnek elküldtem.
Mindenki szeretettel fogadta.
________________________
Gábor Felicia
Szárálem
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Maricka scsak nyágeskedik
Mascskescskának panaszkodik
Bá bajos a szűjinák, esszá-viszza vereget
Bé sírittá ha mágkérik…
Áss a házra, kopogtat,
Lyiánnak szűjá mágszakad
Nám káll náki Horvát Jenő
Káll náki a szomszéd lágény
Áss az áső, kopogtat
Bőg Maricka hiú alatt
Veres mascskát síkítgassa
Szomszéd lágényt híjogassa.

2017. Lújzi-Kalagor

Szómagyarázat
- scs-{siö}magyar cs-hangutanzó betűje
- tápállődgyél- igyekezz
- tulpányadat- fejkendődet
- tedd a kázád a dologra- fogj neki
- pollérozki- kisöprögetni- kitakarítani
- kiljárkét- téli konyhaszoba, jellegzetes
csángó ház hosszúkás lakószobája

Áss a házra, kopogtat,
Veres mascska nyújtozgat
Tápálődgyél lyiányescskám
Ná ásítodz restesán

- ástá- este
- hod- hold
- nyágeskedik- nyögdécsel
- bá bajos- de nagy baj

Húzd hátra a tulpányadat,

- szűjinák- szívének

Tedd a kázád a dologra

- bé sírittá- jól megjárja

Fogd mág bátran azt a seprűt

- hiú- padlás

S pollérozki a kiljárkét.
Mát ha ástá a hod feljö
Kérőbá jö Horváth Jenő
Jól mágnezi a házunkat
Dolgos asszonyt válogat

- síkitgassa-simogassa
- híjogassa-hívogassa
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BÁLINT MÓZES– TESTVÉRMENTŐ (folytatás)
Április 7.
A Csángómagyar Szervezet kézbe vette az
intézményeknél keletkező költségek kiegyenlítését.
Május 29.
A csíksomlyói búcsún mindenki számára
maradandó élmény marad Kada Lajos érsek
Adyt idéző beszéde:
Föl-földobott kő, földre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.
Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbúsong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.
Az Atzél-féle ingajárat hazafele menet
moldvai magyar munkanélküli fiatalokat
szállított a magyar fővárosba.
Május 30.
Farkaslakán a sokadalomban a Szabófalvára
igyekvő holland tévériporter kérdezte:
- Miért tanulnak Székelyudvarhelyen a
moldvai magyar fiatalok?
- Mert otthon tilos anyanyelvükön, magyarul
tanulni.
- Miért tartják fontosnak ezen fiatalok segítését?
- Ha bárhol tiltják anyanyelvűnek használatát, csak idő kérdése, hogy mi is erre a sorsra
jussunk.
- Ezek szerint az önvédelem a fő motiváció?
- Igen.
- Tizenöt millió magyar önvédelme.
Június 2.
A holland forgatócsoport szabófalvi élménybeszámolóját hallgatjuk Székelyudvarhelyen.

Az iskola igazgatónője, arra a kérdésre, hogy
miért tilos az iskolában magyarul tanulni, azt
válaszolta, hogy románul is nehéz megtanítani őket. Szidta azokat a magyarokat, akik
érdeklődnek az itteniek sorsa iránt. Másról
nem volt hajlandó nyilatkozni.
A holland riporter a fennálló vitát gazdasági
vitaként fogta fel.
- Jó Uram! Innen 20 km-re szülőfalumban
(Székelydályában), 1945-ig a faluközösség
géptársulata korszerű munkaeszközökkel
rendelkezett. Egy szomszéd településen,
Homorodszentpálon Szabó István 50 hektáros gazdának saját európai traktora is volt.
Tehát a munkatermelékenység szempontjából az átlagos európai nívón álltunk. Most a
legtöbb helyen nullából kell újraindulni! Ez
pedig nehezebben megy, ha közben a lelkünket is nyomorítják.
Június 7.
Székelyudvarhelyen az úrnapi búcsún jelen
volt Jan Bukovszky nuncius. A fogadáson
kérdésre válaszolva kijelentette, hogy a
Szentszék 12 csángó faluban engedélyezte a
magyar misét, ahol erre igényt tartanak, de
véleménye szerint ezt nem igénylik a hívők.
Miközben nyilatkozott, még a szeme se rebbent.
Josif Thierung és Kovács Mihály társaságában Libántető, Gyilkotó, Karácsonykő,
Ankuca fogadója, Kickófalva útszakaszon
érkeztünk Szabófalvára. Hallgatjuk a panaszokat, Habár többször ígérkeztek, az
RMDSZ vezetői még mindig nem jelentkeztek. Székház, üzletház, gazdasági ügyek, oktatás, lelki gondozás terén szaporodnak a
panaszok.
Románvásár-Buhus útszakaszon érkeztünk
Lészpedre. Itt a Fazakas-féle nyelvkör hallgatóinak átadtuk a Heltai Alapítvány könyvadományát.
Lujzikalagorban gyógyszert, Újfaluban vállalkozás bővítéséhez anyagi segítséget kérnek.
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Klézsében ijesztőek az árvíz nyomai.
Külsőrekecsinben melléképületek építéséhez kellene a segítség.
Csík két kilométerre van Külsőrekecsintől a
Rákos-patak völgyében, 120 római katolikus
magyar családdal. Mengerész János kántor
(43 sz.), 6 gyermek édesapja, Bálint György
(36 sz), 5 gyermek édesapja igazítanak el az
árvízkárokról.
Onesten a szegények istápolóját, dr. Galaczi
Endre főorvos urat, mint mindig most is a
rendelőben találtuk.
Július 4.
Lujzikalagorban Czampó Péter újmisés első
szentmiséjén a plébániatemplomban néhány
köszöntő szó magyarul és németül is elhangzott. A plébánián fellelhető a legújabba
magyar misekönyv.
Július 5.
Székelyudvarhelyről békéscsabai könyvtárosokkal indultunk a Szeret terébe.
Lujzikalagorban átadtuk az előző nap kért
gyógyszereket. Czampó Mihály eligazít,
hogy itt is magyarok laknak, csak egy kicsit
régebbiek!
Meg vagyunk régülve.
Klézsén az RMDSZ- főnökség érkezését
várták, mert megígérték, hogy jönnek. Ígéretük ellenére nem jöttek. Név szerint
Patrubány Miklósra neheztelnek.
Szászkúton a templomkertben a fakereszten
még olvasható az 1911-ben vésett szöveg:
DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS.
Kérem tehát viselje nejével és híveivel
együtt a nélkülözés hiányait, míg az Úr elküldi szabadításának napját.
A segítség nem sokáig késett. 1867. február
havában Jókai Mór a szászkúti papnak 215
frankot küld, 10 aranyat pedig azért, hogy
adjon minden hallgatójának egy-egy aranyat
a legszegényebbeknek. (Hegyi Mózes: Végvár. Braila, 1937. 21. o.)
Július 6.
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Magyarfalutól 3 km-re a hídjavítás még jó
ideig eltart. Addig nem lehet megközelíteni
a falut.
Lábnikon a 9 gyermekes Laczkó családnál
az ifjúsági munkabrigád az édesanya irányításával a pajtát tapasztotta.
Lészpeden Zöld Erzsi néninek átadtuk a fia János páter - üzenetét Szászkútról.
Szabófalván arról értesítenek, hogy itt már a
hollandokat is magyar ügynököknek gondolják. (GAZETA dr ROMAN 1993. 06. 8. 14.
6. A. Vizita Olandeza Belgiana la Sabaoani).
Ankuca fogadója, Karácsonykő, Békási szoros, Libántető útvonalon érkeztünk a
zetelaki gát közelébe sűrű és ijesztő viharban.
Meddig tartanak itt a viharok?
Évszázadok óta.
A mostani végül elcsendesedett.
Július 10.
Székelyudvarhelyen Zediu Petrea (Lészped)
és Ciobabu Terezia (Kelgyeszt) polgári esküvőjén vettünk részt. Hegyre kell tartani! biztatom a fiatalokat, hátha egyszer visszakapják a román hatóságok által 1921-ben
elrabolt Zöld családnevet. A hajdani nyelvrokon Zöld Péter 1744-től tanult Székelyudvarhelyen. Akkor a Habsburgokkal viaskodtunk.
Manapság Lészpeden Fekete Marius plébános nemhogy magyarul esketné az ifjúpárt,
hanem a kérdés feltevéséért még a szülőt is
zaklatja.
Július 20.
Atzél Endrével kelet felé tartva Andrásfalvy
Bertalan - volt művelődési miniszter - csángóföldi élményeiről tájékoztatott Székelyudvarhelyen.
Július 22.
Svédországból a Petrás Ince János Alapítvány a moldvai magyar fiatalok oktatását
biztosító adományát dr. Vánky Farkas közvetítette.
Székelyudvarhelyen a Benedek Elek Peda-
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gógiai Líceumba jól felkészült moldvai magyar fiatalok közül senkit sem vettek fel.
Szibériából érkezett Petrás Mária. A testvérnépeket látogató küldöttség tagjaként tapasztalhatta, hogy ottani testvéreinket is kiforgatták hagyományaikból. Közelharcot vívnak
korábban eltulajdonított földjeikért.
Ob, Dnyeszter, Szeret, Tatros, Nagy-Küküllő
partján szarvast, medvét ébresztő sámándobok szóljatok.
Hej, ti honi ifjak,
Ti tanuló ifjak,
el ne feledjétek
a szülőhazátokat.
Sötétben a többit
ne és ne hagyjátok,
őket a távolból
ki ne gúnyoljátok.
(Medveének E K. 1975. 343.o.)
A Dnyeszter egyik partján, Csöbörcsökön
(Ciobarcin) járt az ingajárat (A.E., P. M., P.
M.., és P.M.) Kisjenő (Chiseneu),Tiguina,
Tiraspol érintésével. A település északon
Talmaz-zal, Délen Stefan Voda-val határos.
A lakosság négy nemzetiséget képvisel. Házaik módosak. A Dnyeszter másik partján
levő Csöbörcsök északon Sloboziávol, délen
Gorotnával határos, amikor az egyik beszélgetőpartnerük megtudta, hogy moldvai magyarokkal beszélget, akkor kérdezte, maguk
unguneriek?
Igen.
Amikor iskolába jártam, a történelem tanárom a SAULA nevet magyarnak mondta.
Tőle hallottam, hogy magyar származású
vagyok. Ezen a falun kívül még Carachasan
(északon Antonesti, délen a határ és Caplan
között) is magyar falu volt.
Kik azok?
Mi vagyunk, ugye ti is látjátok szemetekkel?
Bizonyos egy ember sem mondhatja el a nemet. Bizony mind ahhoz járók vagyunk
(Halotti Beszéd. Móricz. MAGVETŐ.)
Van, amikor már csak a csodák segítenek.
Ezt tapasztaltuk a Lourdesből hazafelé ingázó két magyar mozgássérült esetében.
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Az
idén
a
Máltai
Lovagrend
Lujzikalagorból
Geleteanu
Valentint,
Gyoszénből Benchea Luciánt fogadja egyhetes nemzetközi táborozásra Szolnokra.
A fiatalok körében sok a munkanélküli, kevés a munkahely. Érthetetlen, hogy a
Csonkaországban világkiállítás ellenzők is
vannak: ugyan már, a sevillai építészeti csodának is voltak ellenzői. Szinte hihetetlen,
hogy a csonkaország fővárosa élén olyan
gyászmagyar áll, aki maga is ellenzi a Világkiállítást.
Nem jövevény vagyok Fiú vagyok itt, nem egy nemzedékéemlékeimmel, teljes ezredévé.
- Hova jutottatok? ...
(Illyés Gyula, Vár a vízen)
Ha a képernyőre pillantok, akkor éppen
Gálvölgyi Jánost látom ugrabugrálni szerzetesi ruhában. Ki is írják: A Julianus barát
című filmet gúnyolják éppen. (Kunszabó
Ferenc. Szellemi tatárjárás Magyarországon)
Váradnak gyaláznak,
Bécsben kinevetnek,
Ciberén élt Esze komám,
Mondok egyet kendnek.
Urak, papok dölyfét
Ím eleget tűrtük,
Gyomrunkban a sok bánatot
Már eleget gyűrtük.
Rákóczi, akárki
Jöjjön valahára,
Kígyóinknak, Esze komám
Lépjünk a nyakára.
(Ady)
Július 26.
Csíkmenaságon a küldöttek a moldvai magyar fiatalok oktatási gondjairól értekeztek.
Augusztus 3.
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Gyimesbükkben átadtuk
nyomda könyvadományát.
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Augusztus 5.
Csíkmenaságon jogos Györgydeák Lajos
plébános sóhaja: Irigylem a más népeket.
Kijöttek ezek a moldvai magyar gyerekek és
éppen abból buktatták el, amit jobban szeretnének tudni, az édes anyanyelvükből.
Ez a példátlan eset azt is eredményezte,
hogy a Johannita Segítőszolgálat elállt az
orvosi műszerellátás biztosításától, magyarán Székelyudvarhelyen nem valósult meg
egy korszerű orvosi laboratórium terve.
Augusztus 6.
Bákó megyében az év eleje óta 15-en vetettek véget saját életüknek.
Augusztus 7.
Székelyudvarhely és Lészped között félúton,
Gyimesbükkben tartottuk Zöld Péter és
Csoban Teréz esküvőjét, mert otthon nem
engedélyezték a magyar nyelv használatát az
Isten házában.
Idegen nyelv bébortja nyom,
Olasz papocskák nyakadon,
nem tudsz énekelni, gyónni,
Anyád nyelvén imádkozni
Augusztus 21.
El is érkeztünk a csángómagyarok legnagyobb bajához. Nem azért szegények, mert
földhözragadtak, hanem azért szegények,
mert még a származásukat, nyelvüket is elvitatják tőlük, s különösen a kommunista
diktatúra idején követtek el ellenük mindent,
hogy beolvasszák őket (Friss Istán, Csángó
palackposta. JELEN.)
Érdekes ez a Románia. Az idén nem engedték be az ország volt királyát, de ugyanakkor
cigány királyt és császárt koronáztak.
A pápalátogatáskor Magyarországra zarándokolt moldvai magyar hívők ezres tömege
könnyes szemmel, imádságra fogott kézzel
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emelte tekintetét a Bazilikában Szent István
szobrára a főoltár előtt. Kis csoportokban
tekintették meg a Szent Koronát és a kegyszereket a Nemzeti Múzeumban. Felejthetetlen emlék maradt a jelenlévők számára, amikor a szent ereklyék előtt váratlanul imádkozni kezdtek: Szent István király könyörögj a moldvai magyarokért (M.M. IV. évfolyam 39. szám Ö.Z.P.)
Szeptember 3.
Forrófalván üzleti vállalkozáshoz szükséges
kölcsönre szeretnének pályázni.
Külsőrekecsinben Borbut Magda vezeti a
Bartha Levente, Pati Ottó (Stuttgart,
Csöbörcsök tánccsoport vezetője), Szepsi
Csaba (Bp.) csoportot.
Bandinus hiába írja megdöbbentő jelentését,
Róma közönyös az elhulló moldvai katolikusság iránt. Vallási helyzetükben mindöszsze annyi a változás, hogy 1774-ben a pápa
rendeletet ad ki, mely szerint a moldvai
missziós papok fél év alatt kötelesek magyarul megtanulni. A parancs azonban csak írott
malaszt, sőt a moldvai püspökök lassanként
eltiltják a magyar nyelv templomi használatát is (Kevalovszky: A csángókérdés. Magyar Szemle. 1941. 4. szám).
Szeptember 4.
A csonkaországi napisajtóhoz most is nehezen jutunk hozzá. Szerencsére, mert, amit
ott összehordanak ...!
Vitéz nagybányai Horthy Miklós nem tetszik annak a bizonyos 0,1 milliónak, biztosan valami beteges önteltségből, dehogy már
Szárszó ellen is kifogásuk van!
Mi megtanultuk zokszó nélkül elviselni.
hogy idegen fináncok kotorásznak a zsebünkben, amikor magyarként magyarokhoz
utazunk. Megtanultuk elviselni a szív sajgását, amikor azt mondjuk arra, ami öröktől
fogva hozzánk tartozik, nem a miénk.
De nem tanultunk meg felejteni, és nem tanulunk meg soha. Közel fél évszázadon át
hazudták el a nemzettől a gyáva és lelkiismeretlen bitangok saját történelmét. A nemzet nem vakult és nem süketült belé, csak
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szégyellte magát, mert hallgatni és tűrni
kénytelen. Ha nem tűrt, ha kikelt ádáz sorsa
ellen, lánctalpak tapodtak a földbe igazságait. S ha a nagyvilág éppen olyan részvétlenül
nézte levert forradalmait, mint amilyen részvétlen volt megcsonkításakor.
Perelje vissza a nemzet akár a világ legnagyobb hatalmaival szemben is annak jogát,
hogy tudhassa, miért történt, ami történt vele.
Gyáva és gonosz ember az, aki a holtaktól
fél, de nem retteg a közöttünk szabadon ágáló gyilkosoktól (Pesti Hírlap, B. A.: Horthy
hazatért).
Szolgálati szabályzatunk szerint a nagyvilágon nincsen számunkra hely, de majd megbúvunk valahol a Góbi-sivatag csücskében.
9.9 millió ember kis helyen elfér. Ti. 0.1
millióan elterpeszkedtek itt a Kárpátmedencében. (Benedek István levele Konrád
Györgyhöz.)
És mégis megmaradni. Ahogy lehet.
A lélek a munkában is szabad és szárnyaló
legyen. Ehhez az kell, hogy saját nyelvén és
saját zenei anyanyelvén, saját vérmérsékletével összevágó ritmussal fejezhesse ki magát. Ne érezze alacsonyabb rendűnek más
népeknél a saját ösztönös kultúráját, mert
ebből lelki betegség lesz. Ha a mai népi értelmiség valóban az örök magyar jelleg
megőrzője akar lenni, mint ahogy ezt Németh László megjelölte, akkor én úgy hiszem, nincs más útja (Veres Péter: Szárszó
1971).
Szeptember 26.
A Tatros forrásánál a III. Csángófesztiválon
Gyimesfelsőlokon Klézse, Felsőrekecsin,
Lészped, Pusztina hagyományőrző csoportjaival is találkozhattunk.
Október 5.
Aradon koszorút rendeltünk egy virágüzletben. A tulajdonos magyar férfi, a felesége
olténiai román asszony.
Ő kérdezi:
Piros, fehér, zöld legyen?
Igen.

Csángó Tükör

Székelyudvarhejet ly-vel írják! - mondja a
román asszony a magyar férfinek.
Milyen különös ez az alföldi levegő.
Az egyiket élénkíti, a másikat altatja.
Október 6.
Aradon tanuló fiatal barátunkkal koszorúzunk a Vesztőhelyen.
Kell-e itt valamit mondani?
Csak ha kérdeznek.
Ahogy megfordulunk, Sinkovits Imre művész úrral szemtől szemben találjuk magunkat.
Gyula fiam, most mondani kell valamit!
Művész úr az Isten éltesse!
A hősökhöz szólt Tokay György képviselő.
Tábornok urak, jelentem! A szabadságot
még nem vívtuk ki a népbutítás eszközével
fellépő zsarnokság ellen!
Milyen különös, hogy Haynau báró is keresztény és én is az vagyok. Csak az Ördög
keverhette így össze a kártyákat.
(Knézics Károly)
Az aradi román nyelvű napilapban írta a
krónikás, hogy visszafojtottan énekelte a
jelenlévő tömeg a Vesztőhelyen a Magyar
Himnuszt.
Talán megérti egyszer, hogy torokszorító a
szívfájdalmunk.
Október 6-án, az aradi vértanúk kivégzése
évfordulóján vertek bennünket először vasba
Aradon, majd Jilavára szállítottak. Ott végeztek ki 10 halálra ítéltet 1957. november 4
-én.!
Szoboszlay Aladár
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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!

