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Színes világ
A magyar nemzet Európa egyik legszínesebb
kultúráját festi e kontinensre. Sokrétű néprajzi hagyományai, színes népi szokásai és gazdag folklórvilága szinte egyedülálló, nincs
még egy olyan nemzet Európában, akinek
ennyi népdala és néptánca maradt volna
fenn, mint a magyaroknak, annyi tájegysége,
-és mindezen tájegységek egyedülállóak-,
meghamisíthatatlan hitvilággal, gyökerekkel, s bár átfedések vannak e tájegységekben,
ízében egyedi, különálló, mint a testvérek,
akik bár egy anyától származnak, mégis
egyedülállóak, hasonlítanak de mégis egyediek.
Ma egy olyan korban élünk, amikor ezek a
„színek” a leginkább veszélyeztetettek, vannak olyan hatalmi erők, pénztőkék, akik ezeket a sokrétű hagyományokra épülő nemzeti
egységeket meg akarják szüntetni, és helyében egy olyan társadalmat akarnak kreálni,
amely gyökértelen, nem tudja honnan jön és
merre tart. Nem nehéz észrevenni, hogy ha
sikerül egy gyökértelen egyveleget létrehozni, akkor azt könnyen tudják majd irányítani,
elnyomni, hiszen az már nem fog lázadni,
mert nincsenek értékei és gyökér nélküli,
nem fog ragaszkodni őseinek földjéhez, mert
nem lesznek őseik. Így azokat madzagra
akasztva ide-oda lógathatják, annak megfelelően, hogy mikor, hol, és kinek van szüksége
rájuk. Én azt remélem, hogy a magyarság
gyökereit soha senki nem fogja kivágni, és
minden egyes testvére, legyen az moldvai
magyar, székely, felvidéki, kárpátaljai vagy
éppen vajdasági, kiskunsági vagy éppen palócföldi, hajdúsági vagy éppen dunántúli,
soha senki nem fogja egymástól elszakítani.
Minden egyes „testvérnek„ az étéke, egyénisége, kultúrája egy egységet alkot, egy olyan
egységet, amely soha szét nem választható és
ebből az egységből a moldovai magyarság
színes népzenéje, néptáncai, népi hiedelem
világa, évszázadokra visszanyúló népszokásai sem hiányozhatnak. Hogy ez így legyen,
nekünk, akik e kincset örökségbe kaptuk
őseinktől, őriznünk kell azt Isten segítségével, még életünk árán is. Csak így lesz majd
színes a Világ.
Tampu Stelian
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Töprengő
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Láblógatás
(Láblógatás 1989-ben, a Budó-kapujánál,
a jegenyefa legalsó ágáról,
bárányok legeltetése közben.)
Itt még a faragott fába is belekötnek…
Bele. Bele az árnyékába is!
Mit csináljon az öreg, ha még él…! Nem is szólt semmit szegény, csak elkeseredett…
A somfabottal verték meg?
Azzal. A borvirágos orrú egyenruhás!
Velünk már csak kicsit s jót tegyen Isten, de még az ördög is! Haragomban én ezt üzenem most az égbe, Erzsi!
Nincsen az a jóra megkeresztelve!
De én igen!
Erősebb volnál attól a csepp víztől az ördögnél?
Nem. De több!
Elakasztottad beszédemet evvel a szóval…
Teleköhögte betegséggel ezt a gödröt, látod, te is botladozol a hitedben!
Kiálltam én már Isten mellett, de ami történt az a szívemnek is sok.
Éppen most hordod magasan az orrodat, amikor szájról-szájra adnak, és termőföldet rágnak belőlünk?
Ne keménykedj, Lili! Nem hallod a harangszót?
Elment a színed, Erzsi! Mi végett rí a toronymadár?
A lucernaföld piros vért iszik a Palánkán…
Olyan hosszúra húzod a pillanatot, vess véget neki, Erzsi, beszéld ki az igazat!
A kasza Dzsánina lábacskáiból rakást rakott…
Olyat mondtál, Erzsi, hogy a földnek is nehéz hallani!
Megnyílt neki a föld, Lili… megnyílt alatta a föld…
Meghalt?
Csakhogy felel a szíved az istenbeszédre!
Ha ez volt a mondanivalója, adott volna hozzá kőszívet is!
Hadd el, Lili, hadd el… a hússzívet bár el lehet titkolni. A követ kihányja magából a test… Aztán mellé hullasz
te is…
Nem, Erzsi, nem! Hibás füllel, holt-nyelven verő szívvel is: én innen elmegyek! Megyek, Erzsi!
Feljebb? A fa tetejére? Megcsap a villám!
A szászkuti vontra szállok fel, Erzsi!
Éretlen vagy Lili, az életre!
Az élet mindenütt élet. Bánat és öröm a neve. Itt is, másutt is.
S a halál is mindenütt csak a dolgát végzi – ugye…?!
De engem dolgavégezetlenül ne vigyen el! Mondom én, befészkelte magát ebbe a gödörbe. Ízlik neki a bűzünk!
A halálról mondod-e?
Még azt a nevet is hamisan viseli!
Mert akkor tán a bűnünk ízlik neki!
Miféle vétek vitte rá Dzsáninát a kaszára, hogy virágcsokrot vágott elsőáldozásra feltartott kezecskéiből? Őseinek vétke, ugye?
Hát akkor? A bűze? Az miként tudta volna? Hét esztendős korig angyal illatunk van…
Emlékeztette az ördögöt a mennyországra. Mert az ördögnek az emlék is büdös!
Azt mondod: úgy kell igyekezni a mennyországba, hogy az ördög ne vegye észre?
Úgy, Erzsi, úgy.
Mi módon? Kinőttük az angyalkort…
Először is: le kell mászni a jegenyefáról, aztán… aztán, amikor szembe jön velünk, ki kell tárni karjainkat a Fa
előtt.
Kettőnket is elbír, úgy-e, Lilike?
Nem, barátom… Egyszemélyesre szabták. De egy mindenkinek jut belőle.

Iancu Laura
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“Erőtlen szavaimmal próbáltam láttatni a csángómagyar sors keserű képét…”
Domokos Pál Péter moldvai útjai*
Domokos Pál Péter Moldvai magyarság című, utoljára 2001-ben megjelent, ma is nélkülözhetetlen műve régóta hiányzik a könyvesboltokból. Ezért fogadhattuk örömmel a
könyv egyik, „Moldvai útjaim” című fejezetének újbóli megjelentetését Csíkszeredából.
Mert bár a moldvai magyarokkal foglalkozó
szakirodalom a megjelent könyvek számát
tekintve az utóbbi fél évszázadban – elsősorban a Hargita Kiadó és a Kriza János Néprajzi Társaság jóvoltából – jelentősen gyarapodott, a napvilágot látott kötetekre a legfontosabb alapművek nagy részének újranyomtatása mellett bizonyos mértékű tematikai egyoldalúság, olykor pedig spekulatív
elméletekbe való beleveszés jellemző. Domokos Pál Péter „Moldvai útjaim” megjelenését ugyanazzal a jó érzéssel köszönthetjük, mint ahogy könyvének első, 1931. évi
kiadását fogadta az akkori tudományos élet.
Talán dr. Jakabffy Elemér nemzetiségpolitikus fogalmazta meg legtalálóbban a mű értékét a Magyar Kisebbség című folyóirat
1932.
január
16-i
számában:
„A
csángómagyarokról olyan összefoglaló, kimerítő tájékoztatást még senkitől sem kaptunk, mint most Domokos Pál Pétertől. Műve nem vitairat, célja nem az, hogy új elméletekkel gazdagítson, hanem nagyszerű
anyaggyűjtemény, melyet mindenki tetszése
szerint használhat.”
A Székely Könyvtár sorozatban megjelent
kötet anyaga két részből áll. Az első Domokos Pál Péternek az 1929-es és az 1932-es
esztendei moldvai útjairól készült beszámolóit tartalmazza, ami gyakorlatilag az 1941.
évi kiadás „A moldvai magyarság ma” című
fejezetének némileg rövidített szövege. A
szerző moldvai utazásain látottak és hallottak közlése során az útleírás műfajt választotta, s mintegy útitársául fogadva az olvasót, meggyőző hitelességgel, együtt közli a
tapasztalatait és a gondolatait. Ilyesfajta le-

írás illett, s ilyet tett lehetővé az utazás, amit
a fiatal kézdivásárhelyi tanár anyagi és politikai körülményei megengedtek. Célja elsősorban a Moldvában élő magyarok számbavétele és sorsuk megismerése, másodsorban
– ha lehet egyáltalában fontossági sorrendet
felállítani – hangzóanyagot is magában foglaló népdalgyűjtés, valamint néprajzi témák
megfigyelése volt.
A témakörök első csoportjára vonatkozó
megfigyeléseivel szinte teljes képet sikerült
nyernie a moldvai Bákó megye 1929 évi
magyar népességéről (43 620 lélek). Ez abban az időben gyakorlatilag megegyezett a
megye római katolikusságával, amit a
„hivatalos” statisztika 49 034 főben tartott
nyilván, vagyis a megye lakosságából minden hatodik római katolikus, tehát magyar,
vagy magyar származású volt. S bár a magyar nemzetiségűek (9765 fő), valamint magyar anyanyelvűek (15 588 fő) számával
már akkor is manipulált a „hivatalos” sta-
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tisztika, román viszonyok között még mindig tisztességesebb adatokat közöltek, mint
az óta bármikor. A Román környéki falvakban, ahol előrehaladottabb volt az asszimiláció 29 546 római katolikust tartott nyilván a
statisztika, akikből 1300 főt jeleznek magyar nemzetiségűnek és 325 főt magyar
anyanyelvűnek. Figyelemre méltó, hogy
amíg Bákó megyében a magyar nyelvűek
száma a magyar nemzetiségűek másfélszerese, Román megyében a magyar nemzetiségként nyilvántartottak száma négyszerese
a magyar anyanyelvűeknek, ami azt jelenti,
hogy a számokkal való zsonglőrködés során
a hatalom nem volt következetes. A római
katolikus vallású „északi” csángók már akkor elvesztették, vagy nem merték megvallani sem magyar nemzetiségüket, sem pedig
anyanyelvüket.
Domokos Pál Péter moldvai útjainak másik
célja és hozadéka a népdalgyűjtés volt, hiszen tulajdonképpen ezért kerekedett föl első útjára a Bartók Bélánál olvasott sorok –
az egész Kárpár-medence magyarlakta vidékeinek népdalkincsét összegyűjtötték, csak a
Bákó körül lévő „néhány csángó faluba nem
jutottak el” – hatására. Első moldvai útjairól
hozott 65 népdalról ebben a könyvben csak
a hozzácsatolt korabeli ismertetések utalásaiból értesülünk, de hogy ennek a célkitűzésének megvalósítása során milyen értékes
anyagot hozott a szerző, azt bizonyítja egyrészt, hogy jó néhány általa gyűjtött moldvai
magyar népdal dallamának lekottázását Bartók Béla vállalta; másrészt hogy ez lett az
alapja a 96 csángó népdalt tartalmazó Rezeda kötetnek, valamint erre épült a Rajeczky
Benjaminnal közösen összeállított Csángó
népzene három kötete, s ennek alapján ismerhette föl a kutató az ötödik magyar népzenei dialektus meglétét. Mint Venczel József korabeli ismertetésében olvashatjuk: „A
szerző az első népzenegyűjtő, ki e hiányt belátta s nem a sokszor lelkiismeretlenül paszszív köz jószívére, hanem saját gyenge anyagi lehetőségeire támaszkodva bement Moldvába, s most gyűjtésének, a lehetőségekhez
viszonyítva nagyon is gazdag anyagát bemutatja.”
Az utazás harmadik témakörét a néprajzi
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megfigyelések jelentik. Ezek meglehetősen
esetleges megfigyelések, de nem csak a maguk idejében, hanem napjainkban is értékes
ismereteket közölnek a moldvai magyarok
ismeretanyag-hiányos világából. Mondaszerű településtörténeti adalékról olvashatunk
Diószén falu nevéről, amit a kivágott diófákból égetett szénről kapott volna; a határhasználattal, s a hagyományos földműveléssel, nyomtatással foglalkozó ismeretanyagot
találunk Szabófalvából és Jugánból. Előszeretettel érdeklődött a szerző a szekér
(Szabófalva, Trunk, Gorzafalva), az eke
(Lábnyik), valamint az osztováta, vagyis a
szövőszék részeinek, valamint a szövés műveleteinek (Gorzafalva, Jugán, Ploszkucén,
Szabófalva) megnevezéseiről. Találkozunk
továbbá a ház és a lakás leírásának tájszavaival (Lábnyik, Onyest, Gorzafalva) és a hagyományos viselet különböző darabjairól
tudhatunk meg a legtöbbet, a legtöbb helyről
(Gorzafalva, Onyest, Lészped, Pusztina,
Szabófalva, Trunk). A halottas szokásokról
Pusztinából és Onyestről kapunk viszonylag
részletes adalékokat. Történelmi személyekről, eseményekről és tárgyakról is olvashatunk: így a Szabófalva melletti Kickófalva
Szent Istvánt ábrázoló szobrocskájáról, ami
Domokos Pál Péter ottjártakor még a templomban volt, de azóta száműzték onnan, s
kalandos utak után ma a falu szélén elkerített kertecskében látható Szent Péter és
Szent Pál társaságában. Szó esik továbbá
Gorzafalva 1568-ban öntött harangjáról, és
arról az 1849-ben történt eseményről, amikor Bem huszárjai az Ojtozi szorosban lekergették az oroszokat. A Moldvában működő római katolikus papokról pedig szinte
minden településről hoz hírt Domokos, nem
titkolva a katolikus vallás leple alatt folyó
magyarellenes aknamunka miatti aggodalmát, sőt megbotránkozását.
A könyv utolsó soraiban a szerző szimpatikus szerénységgel búcsúzik olvasóitól,
mondván, hogy „A csángómagyar sors keserű képét erőtlen szavaimmal próbáltam láttatni.” De hogy ez a szerénység mennyire
nem indokolt, arra bizonyíték a könyvet
méltató, szám szerint hat, itt közölt korabeli
ismertetés, amiből megtudhatjuk, hogy az
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értő kortársak miként vélekedtek a szerző
tudományos és írói teljesítményéről. Egyegy ilyen recenzió – akárcsak ez a mostani –
természetesen nem adhat még hozzávetőlegesen sem teljes képet a bemutatott könyvről, de az egymás után következő hat méltatásból már kikerekedik valami reális kép.
Szinte mindegyik szerző kiemeli Domokos
Pál Péter könyvének újszerűségét, nemzetpolitikai értékét, miszerint – mint Venczel
József megfogalmazta – „az élményekben és
adatokban gazdag anyagból dinamikus erővel lép elénk a sokat emlegetett csángó sors,
melyet félve szoktunk székelységünk elé is
példaként állítani.” Az író Nyírő József jelentőségében Kriza János Vadrózsák című
munkája mellé helyezi a Domokos Pál Péter
által gyűjtött anyagot, Nagy Miklós pedig a
tatár veszedelemről hírt hozó Julián barát
teljesítményéhez hasonlítja, aki „…igyekszik
felrázni a dermedt magyar közvéleményt az
elfelejtett csángómagyar testvéreink szomorú sorsának” megismertetésével, de szóvá
teszi a magyar katolikus egyház és a magyar
kormány csángókkal szembeni mulasztásait
is. Van aki – mint dr. Kovács Alajos – kevesli a Moldvában élő római katolikusok
Domokos Pál Péter által 90 660 lélekre becsült számát, más azt hiányolja, hogy a szerző „műve néhány becses néprajzi adat mellett a moldvai magyarságnak jóformán csak
külső vallás- és egyháztörténetét s mai vallási életét adja”, pedig „szívesen láttuk volna … jelenlegi gazdálkodásuk, életmódjuk,
építkezésük, műveltségük, népmozgalmuk
stb. rövid vázolását is”, amiről egyébként –
mint már említettük – olvashatunk a
„Moldvai útjaim”-ban. Szóval több recenzens talált az egykori könyvben kisebbnagyobb hiányosságokat, de egyik sem írja
azt, hogy majd ő elmegy és jobb anyagot
hoz onnan.
Talán Balogh Edgár ismertetése adja a legreálisabb képet Domokos Pál Péter könyvéről:
„A magyar falukutatás leghősiesebb fejezetének” nevezi ezt a „szociográfiai” művet. Ő
már a harmadik, 1941. évi, bővebb tartalmú
kiadás alapján írta meg véleményét, s
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kiemeli, hogy a szerző „valóságos vándorapostol apostol módjára járta be e moldvai
falvakat, s gyűjtötte az ott élő magyarságra
vonatkozó társadalmi és néprajzi anyagot”.
Szinte valamennyi korabeli recenzens sajnálkozva teszi szóvá, hogy a bemutatott kiadvány mindössze ötszáz példányban jelent
meg, az is a szerző saját költségén. Így most
jó szolgálatot tesz a Hargita Kiadóhivatal a
moldvai magyarok sorsa és műveltsége iránt
érdeklődőknek azzal, hogy Mirk SzidóniaKata szerkesztésével kiadta ezt a tudománytörténeti és néprajzi szempontból egyaránt
értékes munkát.

*Domokos Pál Péter: Moldvai útjaim. Székely
Könyvtár. Hargita Kiadóhivatal – Székelyföld Alapítvány. Csíkszereda 2017. 174 old.
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Iancu Laura
Tudománnyal a művelődés szolgálatában
Halász Péter
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…”
Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár,
2015.

A magyar néprajztudomány kiadványai között
gyakran találkozunk lírai címmel ellátott tudományos könyvekkel. Halász Péter korábbi munkái között is találunk több, szimbolikus üzenettel is bíró címet („Nem lehet nyugtunk”;
„Bokrétába kötögetem vala” stb.), ami minden
bizonnyal a kutató indirekt, személyes vallomását, viszonyát hordozza a kutatási terepről, a
kutatott népcsoportról, egy-egy vizsgált témáról.
Több helyütt s több alkalommal megfogalmazást nyert, hogy a moldvai magyarok és a magyar nemzet között fennálló, bizonyos történelmi korszakokban szimbolikussá, láthatatlanná
vált kapocs fennmaradása azoknak a Moldvát
járó és a „kinti magyarokról” a hazai médiumokban tudósító kutatóknak is köszönhető, akik
a magyar közvélemény figyelmét ébren tartották, a megszólított moldvai magyarokat pedig
emlékeztették magyarságukra. Nem kétséges,
hogy a moldvai magyarokat Domokos Pál Péter
nyomdokain és szellemiségében kutató Halász
Péter is ebbe a sorba tartozik, aki ide s tova öthat évtizede kutatja a moldvai magyarok történetét, szellemi-, tárgyi- és társadalomnéprajzát.
A kitartó munka, a komplexitásra törekvő látásmód, a közösséget kutatva szolgáló magatartás,
a népi tudás iránti rajongás tette Halász Pétert a
moldvai magyarság és kultúra egyik legjobb
ismerőjévé, aki a megszerzett tudás továbbadására is gondot fordított. Munkái voltaképpen
honismereti „műfajban” íródtak, hiszen még
azok a publikációk is, amelyek egyébként nem
csak az ún. „csángó szakirodalomban”, de a magyar néprajztudomány területén is fehér foltnak
számító témákról közölnek ismereteket, túllépnek a tudomány szűk keretén, ismeretterjesztő,
művelődésgazdagító jelleggel (is) bírnak.

A fenti szempontok miatt, bizonyos, hogy a
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” címmel közölt, néprajzi tanulmányokat közreadó
kiadványt haszonnal fogják majd forgatni a
múltjuk és kultúrájuk iránt érdeklődő moldvai
magyarok is, hiszen valamennyi itt olvasható
tanulmány kimerítően alkalmas a helytörténet, a
honismert és a művelődéstörténet iránt érdeklődő olvasó kíváncsiságának a kielégítésére, ismereteinek a gyarapítására.
A kötet öt fejezetből áll, az egyes fejezetekben a valamilyen szempontból egymáshoz kapcsolódó cikkek együttese kapott helyet. A bevezető fejezetben történeti tárgyú írások olvashatók, úgymint a Mátyás királyról fennmaradt
szórvány, ám éppen ezért nagy jelentőségű folklór adatok (pl. a magyar nyelvterület egészén
csak Klézséből feljegyzett Mátyás ballada); a
Szent István kultusz egykori nyomaira utaló,
történeti és tárgyi emlékek. A székelyek Moldvában történő migrációjáról szóló tanulmányban
a moldvai magyar társadalom külső irányból
érkező „utánpótlását” és belső mozgását, a mobilizáció ismert és feltételezett okait (pl. hadak
vonulása, háborús dúlások, árvíz, túlnépesedés
stb.) veszi számba. A tanulmányban érintett témákkal, kérdésekkel a szerző olyan problémákra
is felhívja a figyelmet, amelyek vizsgálatával
csakugyan adós a tudományos kutatás (pl. a
tömb
magyarságból
kiszakadt,
moldvai
„szórványba” került vagy a Bánátba költözött
magyar/katolikus családok integrációja, asszimilációja stb.). Terjedelmük, témafelvető jellegük
miatt is kilóg e fejezet tanulmányai sorából a
„csíki karácsony”-ról, valamint a pusztinaiak
identitásáról szóló cikk, bár a bennük megfogalmazott kérdések kutatása messzemenően indo-
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kolt és időszerű.
A második fejezetben vegyes tematikában
íródott néprajzi, folklorisztikai tanulmányok
sorakoznak egymás mellett. A hagyományos
halászatról, a közösségi legelőhasználatról, a
kecsketartásról, a szőlő- és borkultúráról, a kutakról szóló tanulmányok mellett, a lakodalomról, a szarvasmarha és tejhaszon mági ájáról,
egy ballada keletkezéséről, valamint Diószén
történetéről és helyneveiről is olvashatunk írásokat. Egy-egy téma bemutatása során a szerző az
elérhető történeti forrásokból ismert, a helyi
folklórból gyűjtött, valamint a román és persze a
magyar szakirodalom adatainak együttes felhasználása révén vázolja fel mindazt, ami az
adott kérdésről tudható. A komplexitás nem
csak a források sokféleségében, de a történeti és
a recens adatok együttes bemutatásában, a kutatás térbeli kiterjedtségében is megnyilvánul, a
kutakról szóló cikkben pl. huszonegy településről gyűjtött adatokat dolgoz fel. A tanulmányokban lényegesen többről szó esik, mint ami a fentiekbe, címszavakban felsorolt témákhoz közvetlenül kapcsolódik. Társadalmi folyamatok,
életmód és az életmód megváltozása, szokások
és hiedelmek stb. sokasága sűrűsödik össze és
elevenedik meg. A szerző gondos figyelmet fordít annak jelölésére is, hogy mi tekinthető
„általános” moldvai vonásnak/jegynek stb., és
mi az, ami egy-egy egyén, település, kisebb régió sajátossága. Ugyanígy, ahol ezt a kutatástörténet lehetővé teszi az etnikai (román – magyar)
és kulturális különbségekre, párhuzamokra, átfedésekre is kitér. A fejezet tanulmányai nem
csak művelődéstörténeti, de nyelvészeti szempontból is számos értéket hordoznak, korok,
társadalmak, mesterségek tudását, közösségek
világképét örökítik meg, a mindezen tudást hordozó helyi tájszavakkal egyetemben.
Bár Halász Péter az agrárium, állattartás, életmód specialistája, a folklór iránt sem közömbös,
vélhetően azért sem, mert utóbbi fontosságát
moldvai útjai során tapasztalhatta a helyiek mindennapjaiban. Az élet és az életmód minden
területének van folklórja, sőt, ahogyan a tanulmányaiból is kitetszik, napjaink életkörülményei
közepette is kelet kezik (szűk értelemben vett)
folklóralkotás, régi vagy új „köntösbe”, műfajba
(ld. pl. a Bilibók Jánosról szóló ballada). Érdekes, hogy Halász Péter a folklórt egyébként ebben a szűk értelemben használja, mintha a folklór területére csupán a népköltészet tartozna, a
hiedelmek már nem. A kutakról szóló tanulmányban például külön részben foglalkozik a

8

népköltészeti alkotásokban feltűnő kutak szimbolikájával és külön a kutakhoz kapcsolódó hiedelmekkel – amihez az ugyancsak helyben keletkezett narratívák, mondák adatait használta fel.
Másutt (pl. a kecskéről szóló tanulmányban)
folklórelemeket, mesei motívumokat idéz egyegy kérdés tisztázásához, egy-egy felvetés alátámasztásához. A szarvasmarha és a tej védelmét
szolgáló mágikus eljárásokról szóló cikk pedig
kifejezetten folklorisztikai jellegű, azaz, lényegében a szóbeliségben élő, a helyi folklórból gyűjtött adatok elemzésére kerül sor. Mindez azért is
nagyon lényeges, mert a szerző ezzel arra is rámutat, hogy a moldvai magyar folklór eredeti
értelmében él ma is, azaz a nép tudását hordozza,
amit a helyiek ma is alkalmaznak.
A könyv alcímében jelzetteknek megfelelően a
kiadvány tudománytörténeti tanulmányokat is
tartalmaz. Ezek egyik része a magyar, a másik
része a román „csángó-kutatók” életrajzáról, valamint a moldvai magyarokról szóló munkásságuk jelentőségéről szóló írások. Lényegre szorítkozó, az elődöknek tisztelettel adózó írásaiban
Halász Péter a román Radu Rosetti történész,
politikus, a magyar Jerney János régész, Mikecs
László történész, Jáki Sándor Teodóz OSB szerzetes, népénekkutató, a székely Imets Fülöp Jákó
kanonok, tanár mellett, a moldvai Ioan Ferenţ
pap, történész és Lakatos Demeter költő életművét méltatja. A jeles elődök, szerzők sorát a szerzőre kiemelten nagy hatást gyakorolt Kaszap
István pusztinai fölműves portréja zárja. A kötet
utolsó fejezetében a moldvai magyarokkal kapcsolatos szakirodalmat kimerítően és naprakészen ismerő Halász Péter, az utóbbi években
megjelent kiadványokról készített ismertetői,
recenziói kapnak helyet.
Halász Péter beszélgetőtársa, az előbbiekben
érintőlegesen említett, a katonaságnál, a kőolaj
finomító iparnál minden kecsegtető lehetőséget
elutasító Kaszap István, a választásainak oka
iránt érdeklődő kutató kérdésére úgy fogalmazott, „a földet választottam, ezt öleltem meg,
mert szabadabbnak kaptam”. Talán, nem távolodunk el nagyon messzire a válóságtól, ha azt feltételezzük, hogy hasonló élmény hatására fonódhatott össze Halász Péter élete, munkássága a
moldvai magyarokkal. Munkabírásához, aggodalmainak viseléséhez és mindenekfelett győzedelmeskedő derűjéhez is vélhetően innen, a kutatott terepről is merített erőt.
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Miért pont Csángóföld?
Új civil kezdeményezések
A moldvai magyarsággal foglalkozó civil szervezetek táborát könnyű számon tartani, mert
számuk nem haladja meg a harmincat. Évente egy - két olyan egyesület, ill. alapítvány jön
létre, melyek fő célként, vagy egyéb céljaik mellett azt vállalják, hogy kulturális, szociális
vagy gazdasági ügyekben segítik a moldvaiakat. Két olyan kezdeményezésről kívánok beszámolni, melyek viszonylag frissek, eddigi tevékenységük alapján jól felkészültek, terveik hoszszú távra szólnak és várható, hogy munkájuk eredményes lesz.
A Szent Lámpások Program
A program elindítója Váradi Levente, aki 22
évnyi néptáncos karrierje után egy társművészetet, a fotózást választotta hivatásául.
Jelenleg a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a
„Fölszállott a páva”, valamint az általa létrehozott brand (Lumidance) hivatásos fotográfusa.
Moldvába többször ellátogatott, ahol felkereste azokat a hagyományőrzőket – vagyis
„szent lámpásokat”, akik lakóhelyükben keresik és támogatják azokat a fiatalokat, akik
tovább vihetik a lángot. Tevékenységüket
írásban dokumentálja, fotókkal, videókkal
örökíti meg.
Levente, a Kárpát-medence és az azon túl
élő szórványmagyarság hagyományos paraszti kultúrájának megőrzése érdekében tett
erőfeszítéseit a Szent Lámpások program
keretében, a fotográfia eszköztárának segítségével mutatja be. A „szent lámpások”
azok a magyarországi és határon túli kiemelkedő egyéniségek (pedagógusok, művészek,
hagyományőrzők), akik helyben segítik a
szórványközösségek értékőrző munkáját a
helyi folklórkincsre épülő, gyermekeknek
szóló pedagógiai programjukkal.
Dokumentarista fotósorozatokon keresztül
mutatja be ezt az értékőrző tevékenységet az
adott régióban dolgozó szakember szemüvegén át, megmutatva a sokszor küzdelmes
mindennapokat és a boldog pillanatokat
egyaránt.
A Szent Lámpások anyagát résztvevő meg-

figyelőként készíti, így hozva
minél közelebb a bensőséges
viszonyok és kapcsolatok szövevényes pillanatait a külső szemlélő számára. A programmal nem kisebb célt tűzött
ki maga elé, mint a fotográfia eszköztárával
szemléltetni a határon túli magyar népi kultúra élni akarását.
A hangsúly éppen ezért, nem egy-egy archaikus közösség kulturális tevékenységének
archiválásán van (bár kétség kívül erre is sor
kerül), hanem az ezekben a régiókban fellelhető „jó gyakorlatok” megismertetésén.
Ennek elterjesztésére is törekszik a fotómű-

vész. Úgy tartja, hogy a jó gyakorlatok megismertetése nélkülözhetetlen a hagyományos
műveltséget is szem előtt tartó magyarországi és határon túli felnövekvő fiatal és idősebb generációknak egyaránt. A képrögzítést néprajzi, antropológiai gyűjtéssel is kiegészíti, amelyet nem csak online formában,
hanem nyomtatható változatba is szeretné
rendezni.
A kezdeményezés hiánypótló, és ez idáig fel
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nem mutatott értékeket hoz felszínre, ugyanis nem csupán egy-egy pillanatnyi eseményre koncentrál (pl. Fölszállott a páva
színpadi produkció vagy beállított zenei
gyűjtésről készült felvétel), hanem teljes
történeteket dolgoz fel azáltal, hogy jelentős
időt tölt a közösségekben. A színpadi produkciót alapul véve a helyi felkészülésektől
kezdve az utazásokon át az esszenciális pillanatokra koncentrálva dolgozza fel a témákat, több éves jelenléttel. Embert, közösséget, szokásokat, viszonyokat, kapcsolatokat
és az ehhez kapcsolódó eseményeket ábrázolja alkotói fotográfiákon keresztül, vegyes
technikát (35 mm-es film, 6x6 mm-es film,
polaroid, ill. digitális) alkalmazva.
A fotósorozatok középpontjában a programhoz csatlakozók: Moldvából Bogdán Gatu
Klára (Magyarfalu) – moldvai csángómagyar hagyományőrző és adatközlő, énekes-táncos-zenész,
Gyurka
Valentin
(Külsőrekecsin) – moldvai csángó-magyar
hagyományőrző táncos, Legedi István
(Klézse) – moldvai csángó-magyar hagyományőrző és adatközlő, hagyományőrző
furulyás, Benke Paulina (Somoska) – moldvai csángó-magyar hagyományőrző, énekestáncos, hagyományőrző tanító, Benke Pável
(Somoska) – moldvai csángó-magyar hagyományőrző, énekes-táncos, hagyományőrző tanító, Gyúr Paulina (Trunk) – moldvai
csángó-magyar hagyományőrző, adatközlő
és tanító, Antal Vajda János (Forrófalva) –
moldvai csángó-magyar hagyományőrző és
adatközlő, pedagógus, Nyisztor Ilona
(Pusztina) – moldvai csángó-magyar hagyományőrző énekes és adatközlő, Hodorog
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András (Klézse) – moldvai csángó-magyar
hagyományőrző és adatközlő, az utolsó a
„nagy öregek” közül, Szarka Meric
(Külsőrekecsin) – moldvai csángó-magyar
hagyományőrző és adatközlő állnak. Emellett még: Pál István Szalonna (Visk, Budapest) – többszörösen kitüntetett prímás, művész pedagógus, a Magyar Állami Népi
Együttes művészeti vezetője, a program
szakmai tanácsadója, Pál Lajos (Visk, Budapest) – többszörösen kitüntetett harmonika
mester, érdemes művész, pedagógus, Pál
Katalin (Visk, Budapest) – énektanár, művész pedagógus, kárpátaljai régiós mentor,
Pál Eszter (Budapest) – énektanár, művész
pedagógus, Varga Zoltán László (Méra) –
kalotaszegi tánctanár, táncművész, régiós
mentor, programszervező, Sára Ferenc
(Setétpataka) – tánctanár, gyimesi hagyományőrző és pedagógus, Bodor Tibor
(Gyimesközéplok) – tánctanár, gyimesi
csángó-magyar hagyományőrző és pedagógus, André Csaba (Antalokpataka) – tánctanár, gyimesi csángó-magyar hagyományőrző és pedagógus, Vaszi Levente (Kóstelek)
– ének-zene tanár, iskolai tanító, gyimesi
csángó-magyar hagyományőrző és pedagógus.
Közös jellemzőjük, hogy mind-mind szívükön viselik az adott régió (Magyarország,
Kárpátalja, Kalotaszeg, Gyimes, Moldva)
hagyományos kultúráját, amely sokszor saját gyökereiket is jelenti egyben. Felismerték, hogy csak a helyi fiatalok bevonásával
lehet érdemben tenni a határon túli magyar
közösségek kulturális fennmaradásának érdekében. Innen ered az elnevezés: Szent
Lámpások ők, zászlóshajói régiójuknak.

Váradi Levente Kalotaszegen
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A programhoz a pedagógusok mellett további kiemelkedő alkotók csatlakoztak. Az alkotócsoport szoros együttműködésben segíti
a program teljes megvalósulását, valamint a
szöveges tartalmak elkészítését: Bogdán Tibor – a Program mentora, programszervező,
tanácsadó, Kelemen Gábriel – a Program
mentora, tanácsadó, a Csángó Szeretetszolgálat vezetője, Dobozi Róbert – a Moldvai
Magyarságért Alapítvány elnöke, a Program

régiós mentora, Kelemen László – a Hagyományok Háza főigazgatója, népzenész, a
program fő mentora, Dr. Bolvári Takács Gábor – a Magyar Táncművészeti Egyetem
rektora, a program védnöke, szakmai tanácsadó, Árendás Péter – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa, népzenész,
brácsaművész, a Program védnöke, zenei
szerkesztője, a Hagyományok Háza gyűjtemény igazgatója, Török Jolán – a Nemzeti
Táncszínház korábbi igazgatója, szakmai
tanácsadó, a Program mentora, Novák Péter
– filmrendező, műsorvezető, a program
szakmai tanácsadója, mentora, Balassa
László – a Program fotóművészeti szakmai
kurátora, a BWS fotográfiai szabadegyetem
ötletgazdája, művészeti vezetője, a National
Geographic és a Keystone AG fotóügynökség alkotója, Csoóri Sándor (Sündi) – népzenész, zeneszerző, brácsaművész, a Program zenei szerkesztője, mentora, Dr. Csermák Zoltán – többszörösen díjazott író, újságíró, felelős szövegíró, a Hagyományok
Háza munkatársa, több könyv szerzője, a
Program krónikása, riportere, Kocsán László
– a Program mentora, a Jászberényi Hagyományőrző Együttes alapító-művészeti vezetője, táncművész, költő, koreográfus, Lerch
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Péter – a Program grafikusa, arculattervezője, a Budai Rajziskola és a Visart Művészeti
Akadémia művész tanára, tervező grafikus,
táncművész, Villi Tamás – a Program pályázati referense.
A program célja és tevékenységei
A projekt célja a szórványmagyarság népi
kultúrájának megőrzéséért tett erőfeszítések
hű ábrázolása a fotózsurnalisztika eszközeivel. A hű ábrázolásnak csakis az olyan feldolgozás felel meg - Váradi Levente véleménye szerint -, amely elsődlegesen a hitelességre, a történetek igaz ábrázolására épít,
az elkapott (candid moments) pillanatokon
keresztül. Ezzel nemcsak közelebb hozza a
nézőhöz egy-egy közösség tagjait, eseményeit, környezetét, hanem a régió hiteles lenyomata is lesz. Mivel a sorozat készítésekor résztvevő megfigyelőként a közösséggel
él a fotóművész, képei olyan hatást keltenek,
mintha a néző is részese lenne az eseményeknek.
A fotósorozatok készítése több ütemben történik, hogy az adott közösségben dolgozó
„egyéniség” munkáját és a közösséget is legyen ideje megismerni, a fontosabb esemé-

nyek történetté álljanak össze. Ennek érdekében havonta egy-másfél hetet tölt az adott
régióban, a képrögzítést néprajzi, antropológiai gyűjtéssel is kiegészítve.
A program négy régiót érint:
I. Moldva: Pusztina, Klézse, Forrófalva,
Csíkfalu, Trunk, Külsőrekecsin, Lészped,
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Magyarfalu, Diószeg, Dumbrovén, Somoska
(Románia)
II.
Gyimes:
Gyimesközéplok,
Gyimesfelsőlok, Gyimesbükk, Borospataka,
Antalokpataka,
III. Kalotaszeg: Méra, Magyarvista, Kalotaszentkirály, Szucság, Türe, Mákófalva,
Bogártelke, Nyárszó, Körösfő, Sárvásár,
Zsobok, Nagykapus, Alszeg, Felszeg,
(Románia)
IV. Setétpataka, Hidegség, Kóstelek
(Románia)
Együttműködő partnerek: Hagyományok
Háza, mint szakmai támogató, a Magyar
Táncművészeti Egyetem, Méra Világzenei
Csűrfesztivál, KultúrPart – művészeti portál
és a Trend FM – Gazdasági és Kulturális
rádió.
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Lajta – Szeret Egyesület
Az utóbbi időben többször hallhattunk, olvashattunk híreket egy olyan egyesületről,
mely Moldvában táborokat szervez, vagy
falunapok programjain vállal szervezési feladatokat, illetve a Rákóczi Szövetség gyermekprogramjain honismereti, népművészeti
előadásokat és táncházat tartanak.
“Kik szép helyeinkért még vért es ontának...”
Ezt a Moldvában és Bukovinában gyűjtött
dalrészletet választotta a Lajta – Szeret
Egyesület mottónak. Az egyesület célja,

Összegezve, a program erősíteni szeretné a
helyi közösségeket azáltal, hogy egyéni
portfóliókat is épít, amelyek segítik a pedagógust vagy a művészt és a közösséget, a
térség lokális és nemzetközi működését is.
A 2017-ben indult programot Váradi Levente az elkövetkező esztendőkben az említett
régiók mellett, további régiókra is szeretné
kiterjeszteni, mint például Hortobágy, Sárköz, Felvidék, Vajdaság vagy Szék.

Váradi Levente Külsőrekecsinbe

Táncház

hogy a tagjaik a Petőfi Sándor Programban,
az elmúlt években felhalmozott tapasztalataikat a továbbiakban egyesületi keretek közt
folytathassák. Tevékenységükkel szeretnének olyan közösségekhez eljutni, akik magyarságukat megélni már csak egyházi közösségben, esetleg ott sem tudják. Elhivatottak amellett, hogy a magyarság pozitív jövőképének alakításában szolgáljanak. Céljuk a
magyar kulturális identitás formálása és a
nemzeti összetartozás megerősítése, melynek legfőbb eszközét a hagyományos népi
kultúra megismertetésében és népszerűsítésében látják. Fontos számukra a gyermekek,
az ifjúság összefogása, motiválása, a szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés. A néptánc és a népzene nagy közösségszervező
ereje mellett a népi kultúra más regionális
értékeinek közvetítését is feladatuknak érzik.
Az egyesület azonosul a Nemzetpolitikai
Államtitkárság által 2015-ben indított Petőfi
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Sándor Program
alapvető
céljaival, hogy
a szórványterületeken fogyásban lévő magyarság identitását megerősítse és segítse a
már meglévő,
az anyaország
határain
túli
közösségeket.
Pusztinai előadás
A Program célja, hogy ez által
elkezdődjön a közösségi hálózatok kiépítése
és lassítsa, hosszú távon megállítsa és viszszafordítsa a magyarság számarányának
csökkenését. Az egyesület munkásságával
olyan vidékek életébe szándékozik fontos
értékeket közvetíteni, melyek a magyarság
központi területeitől elszakadva élik mindennapjaikat, bekapcsolva ezáltal a Kárpátmedence magyar „vérkeringésébe” ezeket a
tájakat is. Kulturális rendezvények szervezésével és társadalmi eseményeken való
részvétellel, nevelési programokkal, nyári
táborokkal komoly előre lepéseket tettek
már eddig is ez irányban, és az egyesület
tevékenységeivel is többek között ezt a célt
szeretnék szolgálni.
Az alábbiakban az alapítótagok mutatkoznak be:
ALEJANDRA BRUM - Uruguayban születtem, a montevideoi Magyar Otthonban ismerkedtem meg őseim kultúrájával, ezen
belül is a magyar néptánccal, később a
néptáncoktatással. Négy éve élek Magyarországon, két évet töltöttem a Petőfi Sándor
Programban, összekötve ezáltal is a diaszpóra és a Kárpát-medencei szórványmagyarságot. Jelenleg a Rákóczi Szövetség
Diaszpóra Programjában dolgozom, valamint a Táncművészeti Egyetem néptánc szakára járok.
BÓDI VIKTÓRIA - Kulturális antropológus
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és esztéta vagyok. Tősgyökeres
zalai
parasztcsaládból származom, 10 évig
vezettem
a
helyi hagyományőrző-, és
tánccsoportot.
Három
tanévet töltöttem
a szórványmagyarság segítésével,
közösségfejlesztésével, tanulmányozásával –
egyet-egyet a Petőfi Program keretében Erdélyben (Szászrégen) és Szlavóniában
(Vukovár), valamint tanítóként Moldvában
(Pusztina). 12 éve foglalkozom társadalmi
marketinggel, csoportkohézióval, táncházakat, gyerektábort szervezek, néprajzi és ismeretterjesztő előadásokat, kézműves foglalkozásokat tartok.
BOGDÁN TIBOR - Moldva legkeletibb
magyarok lakta településén, Magyarfaluban
születtem. Rendezvényszervező és idegenvezetői végzettséggel rendelkezem, emellett
újságírói, -szerkesztői, illetve rádióriporteri
tapasztalatom is van. Idegenforgalmi fejlesztésekben veszek részt a Kárpátmedencében. Népfőiskolai foglalkozások
szervezésében segédkezek, ahol előadóként
is közreműködöm. Szabadidőmben dobolok,
utazásokat szervezek Moldvába, legendákat,
történeteket gyűjtök. Jelenleg a Magyarság
Házában dolgozom, mint rendezvényszervező.
FAZEKAS ANNA - Néprajz, hungarológia
és magyar, mint idegen nyelv tanári szakon
szereztem diplomámat. Ezen területeken
szerzett tudásomat a franciaországi magyar
egyesületekben fél évig, majd a Petőfi Program koordinátoraként kamatoztattam. 25 éve
néptáncolok, évek óta tanítok táncot gyerekeknek, szervezek gyerekprogramokat. Jelenleg világ-és népzenei koncertek szervezé-
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sével, fesztiválszervezéssel, zenekari menedzsmenttel foglalkozom.
HUNYADI PÉTER - Népzenetanári és néprajz szakon szereztem diplomát. Hivatásomnak tekintem a népi kultúrára épülő közösségszervezést, a komplex ismeretátadást.
Alapfokú népzeneoktatásban, majd oktatásszervezésben dolgoztam. Táncházas közösségekben a pécsi Tenkes Zenekar vezetőjeként aktív szerepet vállalok. A Petőfi Sándor
Program első két évében regionális közösségfejlesztő programokat alakítottam ki erdélyi és felvidéki helyszíneken.

Hangszerbemutató

MEDVEGY ANDREA - Szarvasi táncos
éveim alatt kaptam azt a látásmódot, amely
a civil életben és későbbi munkáim során is
alapvetésként szolgált, hogy mindig legyek
nyitott az újra és hogy a mi felelősségünk az
értékek átörökítése. Fontosnak tartom, hogy
a táncot más művészetekkel támogatva, zenével, kézművességgel, a szellemi folklórkinccsel együtt mutassuk be és adjuk át mindenkinek, aki nyitott rá. Nyelv- és néptánctanárként, interkulturális mediátorként valamint projekt asszisztensként dolgoztam eddig, ezen kívül néprajzot tanultam. Petőfi
Sándor Program és Kőrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasként az erdélyi szórványban és a francia diaszpórában szereztem
tapasztalatot.
MOLNÁR BALÁZS - Nagybégányban születtem, Kárpátalján. Tíz éve foglalkozom a
magyar népi kultúrával, annak népszerűsítésével. Az utóbbi években tánc- és furulyaoktatással foglalkoztam táborokban, táncházakban, illetve a Petőfi Program keretein
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belül is. Népi furulyán, nagybőgőn és különböző ütős hangszereken játszom. Jelenleg
egy amatőr táncegyüttest vezetek, akikkel
rendszeresen járjuk a Kárpát-medencét.
NAGY BENCE - Többgenerációs művészcsalád sarja, kályhaépítő, népi hangszerkészítő, népzenész vagyok. Gyerekkoromtól
megtanultam a fafaragás, agyagozás mesterségét, a hagyományos, organikus anyagok
felhasználását.
Kőrösiés
Petőfiösztöndíjasként Drávaszögben és Moldvában segítettem a határon túli magyar közösségeket. Iskolán kívüli tevékenységekkel
foglalkozom (agyagozás, fafaragás, íjászat),
fontosnak tartom a kalákában
végzett munkát, elkészítem hangszereimet
és táncházban zenélek (furulya, dob,
gardon), néptáncolok.
TÓTH TAMARA - Vajdaság északi részéről, Horgosról származom. Tanári mesterszakon végzem tanulmányaimat, jelenleg
egy budapesti gimnáziumban, valamint 3
éve a Mesemúzeumban dolgozom. Vajdaságban már gyerekkoromban többféle hagyományőrző közösségi tevékenységbe bekapcsolódtam, tíz éven át néptáncoltam, valamint kilencedik éve vagyok a 11. Nepomuki Szent János cserkészcsapat cserkésze.
A Petőfi Sándor Program és a Kőrösi Csoma
Sándor program volt ösztöndíjasaként a

Pusztinán

szórványban és a diaszpórában élő közösségek munkáját segítettem, és értékes tapasztalatokat szereztem a magyar kultúra és
nyelv megőrzésének, tovább örökítésének
hatékony folyamatairól.
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VARGA EMESE - Fedémesről származom,
ahol testvéreimmel gyermekkorunkat édesapám fazekas műhelyében töltöttük. Nemzetközi tanulmányok szakon végeztem a
PPKE-n. Diákéveim kezdete óta sokféle
gyermektábor szervezésében vettem már
részt. Erdélyben és Felvidéken egyaránt dolgoztam magyar szervezetekkel. Rendezvényszervezéssel, kézműves és élménypedagógiai foglalkozások megszervezésével és
tartásával, újságszerkesztéssel és írással,
pályázatírással foglalkoztam, valamint a
Felvidék Magyar Értéktár gyűjtésében is
részt vállaltam. Jelenleg egy babafotós cégnél dolgozom.
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Gábor Felicia
Csángósság
nezd napjaink hugy mág apadtak
s a námzátségünk szentülőbá van.
ha lá olittscsuk szemünk fényásségét
s ha filjáinket még bé dugjuk es
álvásztünk.
mám, scsak kendek bászélnák ne így magyarul.
Biz így van mámám, ne így van.
mikor még gyármekescská votam
akkor még nám es gondoltam.
Hoj bévászik egyszer a nyálvünk
s tipadgyák még hatnyístes katrincáinkat.
álvásztünk
ne itt a szomszéd házescskákba
az úton bérc fálé ott ne
tudod, ott felfálé Veresék fálé,
hul télen scsokorba boksiztatok
álig van még ki itthan lenná
s két kázá dolgából mágélná
álvásztünk
imá a faluba kivászünk lassan nük magunkes
mit scsánnjunk, áz láhát Istánká rendelátcsá.
Nezd milyán nagy künn most a scsendesség
nám rikojtoznak, hoj kommászony, vaj keresztanya,
bászélgátnák nám mondom én hoj nám
dá tudd mág tá áz többát nám a nyálvünk
álvásztünk

Az itt felsorolt kezdeményezések mögött
bejegyzett egyesületek működnek, melyekről
szerkesztőségünkben kaphatnak további tájékoztatást.
Cs. Bogdán Tibor

dá ná bánd, ná es törödgy válá mámokám.
Ákkora falu kölyká, ki ál szorodott a világba
ők ásszeskébbák letták lesz ototi
s nám hagyák lesz hoj mindenestül, örökki
álvásszünk.
2016. február 7.
hugy- hogyan
szentülő- lemenő
lá olittscsuk- le kapcsoljuk
filjáinket- fülünket
mám- anyám
tipadgyák- tapossák
hatnyístes- szövési hatlépéses eljárás
boksiztatok- szánkoztatok
nük- mi (I.sz.több.szám)
rendelátcsá- elrendeltetése
rikojtoznak- kiabálnak
ásszeskébbák- okosobbak
letták lesz- lehetek
ototi- azóta
nem hagyák lesz- nem fogják hagyni
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Gábor Felicia
Nagymámám háza

Álmomba es jártam árráfálé nagymám
Piroska almát szedtünk vaj tizán fenn a fán
Sö rikojtoztunk, énákeltünk, zsjábektünk
árősán
S kend jóságosan nezegátett nünket
nagymám.
Így modgya vala nákünk akkor tájt
Most zsjábegjátek mikkor itt vajak!
Ototti sok ásztándő áltőtt nagymám
Sa bodza most kivirágzik a hasán.
A házescska mi táli volt kölyökvál nyáron
Magára maradt, s álörágedvá vár a dombon.
Szárássük árőst azokat a kékás falakat
mik ásztándőken hátul bészípták
rikoljtozásainkat
Sö eccer-máccor mikor felmenünk lesz
Kendet lássuk, hoj tütés végbá egy zsákot
fotoz,
Vaj babot hajt zográda közápébá,
Sa szemébe béárászkedett tulpányt felhúzz.
Felnezz az égrá, lassan keresztet vátt
S magába bászélvá, így mondogassa:
Istánkém, tartsd mág kölykecskéket
ágészségbá
S addgy nákik örömást az élátcsikbá.
Szeretettel,
Mária nagymamámnak.
2016. április 28

Szótár:
es- is
árráfálé- errefelé
nagymám- nagymama
piroska alma- korai alma
vaj- vagy
sö- és
rikojtoztunk- rikoltoztunk
zsjábektünk- hangoskodtunk
árősán- nagyon
mondgya vala- mondta
akkor tájt- akkoriban
vajak- vagyok
ototti- azóta
ásztándő- esztendő, év
áltőtt- elmúlt
házescska- házacska
kölyökvál- gyerekkel
álörágedvá- elöregedve
kékás- kékszínű
eccer-máccor- néha
felmenünk lesz- felmegyünk
hoj- hogy
tütés végbá- pitvar végén
fotozz- foltoz
zogáda- udvar
tulpány- kendő
felnez- felnéz
örömást- örömöt
élátcsikbá- életükbe

Nagymamámnak 40 unokája született,
dédunokája 29. Szerette, ha az unokái
körülötte vannak. Legszebb mondása az
volt:
Most legyetek még velem, mert jövőre,
lehet, hogy kinő a bodza a hasamon.
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Gyimes varázsa
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Iduka
II. rész
Annak idején, amikor még élt az én mesterem, Zerkula János, akitől gardonyozni tanultam, majdnem havonta jártam haza Erdélybe, és Gyimesbe, zenét, táncot tanulni. Gyimesben mindig János bácsiéknál szálltam meg. Nagy barátság fűzött össze minket, ha együtt
voltunk, megszűnt a külvilág. Amikor csak nem zenélt, mindig viccelődött, vagy mesélt a
régi időkről: nevettünk. Történeteit éppoly ízesen adta elő, mint zenéjét a mozsikán
(hegedűn). Amikor ő mesélt, mindenkinek másnak hallgatnia kellett, még a televíziót, vagy
rádiót is „lebeszélte”. Amikor Budapestre jött, ugyancsak nálunk szállt meg, Kerény Robinál, Budakeszin. A zenés fellépések után hosszú, néha pirkadatig tartó történeteit ámulva
hallgattuk. Akik ott voltak, biztos a fülükbe cseng Jani bácsi hangja, a történet olvasatán.
Lejegyzésem során próbáltam a leghívebben őrizni tekervényes előadásmódját és a gyimesi
nyelvjárás sajátosan varázslatos stílusát.
Az előző rész tartalma röviden (lásd: XV.évf. 49. Szám):
Csikátnak, a restás cigánynak meghalt a kilenc éves lánya, a virrasztásra hívja Zerkulát,
akihez éjjel kopog be. A szertartás körülményeit, az izgalamasan váratlan fordulatok eseményeit meséli el nekünk a történet.
Felülünk a szekerekre, nekünk külön szekér vót fogadva, s menyünk ott fel az úton.
Úgy szégyelltem magam, hogy estem le a
szekérről, de hát, mit csináljak?! Mikor felérünk Bigyóékhoz, bélépett Samu az üzletbe, s azt mondja:
- Assza'sza (1) ide nekem öt liter rumot!adtak neki, me’, úgy mondom, ahogy van,
cigán-cigán, de becsületes cigán vót ez a
Csikát: bármikor adtak neki kőccsön, viszszaadta.
Kihoz öt liter rumot a kabátjába, s oda
eleinkbe, a lábunkhoz felteszi, s ő es fel a
szekérre, s elindulunk, ki a temető felé. Egy
kicsi hó jött lefelé, pilinkézett lassan, de ekkor még fekete vót a főd.
Kiérkezünk a sírhoz, s a pap es ki. Eléáll
Gábor Samu, s azt mondja:
- Engedje meg, plébános úr, egy szót
szóljak!- há, barátok vótak, me' olyan vót a
pap, hogy barátkozott a cigányokkal. Ivutt
velik, lovat es vett töllik. Napló vót írva:
háromszázötven lovat vett töllik, a
restásoktól.
- Tessék, Samu, mondjad, mit akarsz!
- Én egyebet nem, ezek a purdik menjenek el, hozzanak valahonnét egy kicsi fát, s
csináljanak egy akkoracska tábortüzet, ide a
leánkám mellé, a sír mellett.

Azt mondta a pap, hogy: szabad. Hát ezek a
purdik!... A kápolna felé vót egy csomó
kicsigyermek meghalva, s kicsi keresztfa
állítva nekik, kitörték, s olyan tüzet tesznek,
hogy oda fenn jár a lang két méterre. S ilyen
bog havak, ne, mint a kulyakom, ennyi időre megfogta a fődet.
- Plébános úr, a leánkámot addig nem
szentelik bé a gödörbe, amíg én nem mondom! Itt van egy liter rum, előbb iszik Gábor Samu, utána Gembo Janika (2), utána a
plébános úr, Fazakas István, s utána a többi
zenész, a Pulikák!
- Jól van, Samu.- igaz, hogy olyan pálinka-szerető ember vót ez a pap!
Kivette a kést a zsebiből, (de hallgassátok
meg, milyen keze vót annak a cigánynak!)
nem dugta ki a dugót, hanem csak így csinál: így, s le es esett az üvegnek a szádája.
Mozsikáltunk, s ittuk a rumot. Mikor a
vén Mihályhoz került az üveg, má' ki es vót
ürülve. Elé a másikot!
Egyszer azt mondja:
- Purdik, elé az egész! Idukám előtt beléteszlek a gederbe, ha olyant nem táncoltok,
amilyent mondok, s ha el nem járjátok rendesen! Huszár verbunkot, s utána egy
féloláhost!
Vén Mihály vezette a muzsikálást, ekkor
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elé vettük őt. Az öt liter rumot csak mű ittuk, a zenészek, a pap s Csikát, úgy megrészegedett mindenki, mint a csacsi.
Ereszkedünk bé a temetőn, a kert mellett.
A pap esszeölelkezve a restásokkal, s végig
bé, egészt a papilakig kellett húzzuk a nótáját, hogy: "Megjött a levél fekete pecséttel...
", s akkor felültünk a szekerekre,
Mihálybám nem, s kicsi Mihály, jöttek a
szekér mellett.
Hát én hol vagyok! Jaj, annyi cigány között, egy csomó restás leán között, s ropogtatok, így ne, a szekeren! Anna, a meénk
meglátott ingemet, -Regina otthon vót-, haza ment, sírt, s apámnak, mondta:
„ - Jaj, édesapám, Jani úgy megvót részegedve idefel egy csomó restás közt!
- Hadd el fiam, me't biztoson megfizetik,
Jani tudja, mit csinál!”
Leérünk az üzlethez, ahol vettük a rumot.
Megállítja a lovakot Samu, s bészökik,
veszen nekem két csomag Marosestit (3),
Mihálybámnak egyet, s Mihálynak es egyet.
Azt mondja vén Mihály:
- Há tovább, Samu, hogy lesz a fizetés?
Felszökik a szekerre, bécsapott a lovak
közé, úgy lementünk az úton, hogy ott maradtak Mihálybámék a 25 lejjel: ők kaptak
25 lejt előlegbe, s egy- egy csomag szivarat.
Mikor leérünk a híd felé, kéne leszálljak
a szekerről:
- Na, adjon Isten, Samu jó találkozást!
Osztá' intézd a dógokat, fizessetek ki!
- Gömbő Janika, az Isten engedje meg, ha
van egy utolsó banim es, sohase lássam
meg Idukámot álmomba se, de ne legyen
nyugodalma a drága leánkámnak, ha meg
nem adom! Körülbelül három hét múlva itt
vagyok. Menyek le Galacra, viszem a rongyot, bőrököt, satöbbi, s hozom a pénzt!
Leszökök a szekerről, s indulok hazafelé.
Szurkos Miklós elém áll:
- Ilyen nincs,- azt mondja- le a torba! hát, hogy menjek én bé, gondoltam magamba, de nem lehetett töllik, me' ezek a
restások szúrnak s vágnak, ha kikötsz velik.
Lemenyünk. Bé a házba. Elé a pálinkát.
Annyi pálinka vót, hogy korsó korsót ért.
Tőtik a pálinkát.
- Én nem iszok, ne haragudjatok meg, me
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kell muzsikáljak, s menyek haza, me’ eltőt
az üdő! - mikor azt mondja vén Kati, Szurkos Miklósnak az anyja, nagy kemény
cigánné, ő vót a szakácsné:
- Mindenki íjjen bé az asztal mellé!
Gömbő Janika, eridj, íjj csak bé!
Ilyen asztalok vótak, amilyen az övék:
deszkából. Nekem vót terítve egy abroszka,
(csak ekkora! ) porcellán tál, kés, villa.
- Nálatok,- azt mondja- a csángóknál,
édesanyámé, vízbe főzik a galuskát. Ne,
menj ki, nézd meg a víz mellett mi van átkötözve! Olyan galuskát főztem, mint a Duna,
zsíros, ebbe víz nincs!
- Mikor iszok, drága Kati néni, nem tudok
enni!- a fia bészólt neki cigányul valamit, s
azt mondja:
- Anyám, ez házi cigány, prímás, nem
eszi meg a deget! (4)- s mozsikáltam tovább.
Táncoltak, s por olyan, hogy fél méterre
nem láttam az embereket. Eccer csak meglátom Reginát. Úgy forog Szurkos Miklóssal.
Jó táncú vót az én feleségem, akár így, akár
úgy, ő ment. A többi restás oda nem tette a
lábát, ahova Miklós, de Regina es!
Lassítom a nótát. Regina megáll, s azt
mondja:
- Jani, hadd el a nótát, legyen vége mindennek! Gyere, me kell menjünk Gyepicébe
mozsikálni!- nem vót igaz, csakhogy szabaduljak meg.
Egy hónap múlva megreggelizünk, Regina eppen mosogatott vót, amikor koppan az
ajtó, s há ki jő bé, Csikát, s a fia, Gabi. Má
el es felejtettem vót.
- Adjon Isten jó napot, Jani bácsi!
- Adjon isten, Csikát!
- Kicsi Zerkula Regina, húzd csak le a
cüpődöt!
- Há mié', Samu bácsi?
- Húzd csak le, ne törődj te semmivel! - a
Regátból (5) hoztak valami malacokot, s eladtak két malacot Ricin Karcsinak es, s ide
fel a suszternak es: elcserélték egy pár
cüpőé'. Igaz, hogy a malacok reggelre meg
vótak dögölve, mind a hat!
Egy új asszonynak csinált vót egy pár cüpot,
a menyecskét szorította, de Reginának 34-es
lába van, a cüpő pontos vót.
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- Viseld egészséggel!- s akkor egy pár
cüpő tudod mennyi vót? Abba az üdobe 500
lej! Regina elfogadta.
- Na, adjon Isten jó napot, immá megszabadultam az idukám adósságától!
Mikor az utcára kiértek, visszatekintett
Samu, s meglátta, hogy a milicia(6) jő bé
héjzánk. Há jőnek vissza! Jaj, mit csináljak!
Azt mondja az őrmesternek:
- Te m'étt jöttél ide, Gömbő Janikának a
házába?
Épen adtam-e átal a malacokot Ricin Karcsinak?
- Épen.
- Megétettem-e?(7) Elvette az Isten, mit
csináljak, ennek, Gömbő Janikának tartoztam, s megadtam, ne hol a cüpő!
Azt mondja az őrmester:
- Immá' bocsánat!
Mondom:
- Vigyék a cüpőt, mindenfélét, nem tartoztok semmivel, csak menjetek ki a házamból!
Elmentek.
A cüpők ott maradtak. Így szépen Regina
elszaggatta a cüpőköt.

(1) assza'sza: adjál’sza, adjál csak
(2) Gömbő Janika: Zerkula beceneve volt
Gyimesben, cigányosan ejtette: Gembo
(3) cigaretta márka
(4) deget: dögöt, döglött állat húsát
(5) Regát: Gyimestől be, Moldva fele
(6) rendőrség
(7) megmérgezte-e

Részlet: „Zerkula János meséi”ből
Lejegyezte: Ábrahám Judit
Minden jog fenntartva, copyright © Ábrahám Judit
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Iancu Laura
Cantionale
(Kájoni János emlékére)

Napok óta zúg fejembe’,
orgonaépítő mester,
nem Nagy-Szamos morajlása,
(balszerencsénk lett a sorsa!),
nem is Somlyó szent visszhangja
kóstolgat, mintha éhezne.
Jobban fáj, mint mikor ütött
bácsi, néni, reggel, este!
Ajj! Felszakadt kérges keze!
Fehér ma is két bordám közt
ostorának kígyó nyoma.
Úgy van minden, amint írtad,
hírhedt Cantionale-dba: –
(nem is ferences: próféta
szenteltett Nagyszombatba’!) –
gyalogosan jön. S időben.
(Csak a veréb nem fél tőle.)
Azt viszi, ki fák között élt,
kit az árnyék öltöztetett.
Megvárja míg feljön a hold,
míg az anya, két jaj között
megszoptatja a gyermeket.
Énekedet énekeli,
ez a hite s a fegyvere:

Ó, te rettenetes, keserű halál,
napok óta zúg fejembe’,
ki mindenkor nékem félelmes voltál…
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The Moldavian Csángós: ‘National Minority’ or ‘Local Ethnie’?
James A. Kapalo, 1996. MA Dissertation
James Kapaloval a ’90-es évek közepén találkoztam először Csíkszeredában. Számomra nagyon érdekes személyiség volt,
hiszen mint később kiderült ő angol létére
bement Moldvába megismerkedni a csángók
kultúrájával. Csíkszeredában élt három évig
és rengeteget gyűjtött. Ekkor még középiskolás diák voltam. Rengeteget tanultam tőle.
Mindenekelőtt tőle tanultam meg a néptáncainkat. Akkor még olyan hihetetlennek
tűnt, hogy egy angol ember olyan pontossággal és precizitással, mondhatom bátran,
tehetséggel táncolta néptáncainkat és továbbadta nekünk, Csíkszeredában tanuló diákoknak. Összefogott minket, nevelői munkáján túl tánccsoportot hozott létre, több helyen fel is léptünk, Sepsiszentgyörgyön,
Zernyesten, majd Gyimesközéplokon, ez
utóbbin második helyezést értünk el. Később tudtam meg, hogy ő tulajdonképpen
félig magyar, pontosabban az édesanyja magyarországi, az édesapja angliai, ő azonban
Angliában nőtt fel. Magyarországon járva
hallott a csángókról, mint elnyomott kisebbségről, felkeresett bennünket és úgy döntött,
hogy a mesterképzésének diplomamunkáját
a csángókról írja. Megtiszteltetés ez számunkra mindenekelőtt, hiszen sok újat hozott az ő meglátásával, egy kicsit nyugati
szemmel és viszonylag teoretikusan közelíti
meg a csángókérdést. Az ő munkájának kisebb részét már leközöltük a Csángó Tükör
korábbi számaiban (amit az ő engedélyével
tettem), hogy bemutassuk, hogyan látja egy
nyugati, gyakorlatilag Angliában élő ember
a csángókérdést, a körülöttünk zajló vitákat,
érveket – ellenérveket és egyáltalán a mi
helyzetünket a világban, a kelet európai régióban élő kisebbségek sajátos helyzetét.
Úgy gondolom szerencsés dolog megismerni az ő szemszögét, mert sokkal objektívabb, mint bármely magyar vagy román kutató, lévén hogy őt nem igen kötik érzelmi
szálak egyik félhez sem. Mivel technikai
okokból nem tudtuk az egész művet lekö-

zölni, lentebb szeretnénk némileg pótolni ezt
az űrt kutatása következtetéseinek a leközlésével, ezzel is gazdagítva a moldvai magyarokról szóló szakirodalmat.
[…]
Következtetések
"Moldvában létezik egy vallási közösség,
amelynek két nyelve van, közülük sokan
nem értik a többség szavát, mert még mindig vannak olyan emberek, főleg nők, akik
talán a romániai románok között olyan helyen élnek, amely soha nem tartozott a magyar királysághoz és nem beszélnek románul. Ugyanakkor többségük csak románul
beszél. De ez a nép a nyelv által megkülönböztetve továbbra is ugyanazon néphez tartozik! " (1)
A moldvai csángó közösség különálló etnikai egységet képez, amelynek határait nem a
kulturális jellemzők határozzák meg, amelyeket a magyarokkal és a románokkal osztanak meg, hanem a csoportok közötti kapcsolatok. Ezeket a hatalom aszimmetrikus
egyensúlya irányítja etnikai szomszédjaik
javára, valamint a román és a magyar közösség etnikai megbélyegzésével. Az "etnikai
beilleszkedés" szintje, ahogy etnikai egységként szervezik őket, az a helyi körülmények
függvénye. Annak ellenére, hogy gyenge
szintű beilleszkedést mutatnak, és rosszul
határozzák meg, azonosítják magukat, etnikai szomszédjaik különálló entitást tulajdonítanak nekik. Ez az etnikai csoport, amelyhez tartoznak, ellátja őket a "legalapvetőbb,
legáltalánosabb identitással"(2). Ezt nem
szükséges máshonnan megkapniuk. A csángó azonosság az, amelyet a születéskor a
környezetük előír, és amit a későbbiekben
megőriznek.
A moldvai csángó etnikai identitás és a nemzeti öntudat közötti kapcsolat nem követi a
kelet-európai leggyakoribb mintát. Az elfogadott minta az, hogy a beszélt nyelv diktál-
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ja, melyik "etnikai csoport", mely
„nemzethez” tartozik. Ez a minta nem érvényes a moldvai csángók esetében. A magyar
nyelvű csángóknak a magyar nemzeti kisebbséghez való teljes körű társulásának sikertelensége elsősorban annak tudható be,
hogy nem sikerült magyar nemzeti öntudatot
kialakítani bennük. A nyelv nem határozza
meg etnikai csoportjuk határait, hovatartozásukat és nem határozza meg nemzeti identitásukat sem. A moldvai csángók között
meglehetősen különböző az identitásalakulás mintája, amely párhuzamban áll számos
más, kisebb számú Balkánon és KeletEurópában élő kisebbséggel. Az etnikai testvérek ilyen földrajzi távolsága, a bennszülött
értelmiség és a helyi nyelv vagy dialektus
írás-olvasásának a hiánya, az etnikai identitás és a helyi egyház befolyása miatti társadalmi megbélyegzés fontos szerepet játszhatnak egy ilyen "hibrid" azonosság kialakulásában, amely két látszólag összeegyeztethetetlen etnikai nemzetet tartalmaz.
A "nemzeti kisebbség" kifejezés használata
Kelet-Európában meghatározza a létező kisebbségi csoportok eltérő jellegét, kétértelműsége oka lehet számos kisebbségi csoport
el nem elismerésének, mint különálló népcsoportnak a régióban, amelyeket jogok és
védelem illet meg.
Ezért állíthatjuk, hogy a "nemzeti kisebbség" kifejezés nem megfelelő az ilyen kisebbségi csoportok számára, amelyek nem
rendelkeznek egyéb nemzeti öntudattal,
mint a többségi nemzet. A magyarul beszélő
moldvai csángók esetében is így van ez,
akik az előbb említett okok miatt nem társulnak politikailag a legközelebbi etnikai
csoportjukhoz, az erdélyi magyar testvéreikhez.

(1) L. Vírt, ‘Nemze sége katolikus’, Téka folyóirat,
Budapest, 1990, p.20.
(2)The Hungarian Minori es Situa on in Ceausescu’s
Romania, ed. J. Ludanyi, New York, 1994, pp. 82‐86.
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Iancu Laura
Anyámnak fáj a lába
fekete hajadról ma nem írok
bujkálás helyett csak kiáltom
legyen vége vége a gyermekkornak
gyűljenek egybe mintha
ide tartanának
a leroskadt lefejelt esztendők
sóhajtsanak ha kell ágyukat
a lobogón csöpögjön
a Jézus-szívről a verejték és a vér
de a pusztulás legyen halk
azon a napon ne legyen otthonom
fordítva történjen minden
lezárt szemét nyissa fel
ha úgy lát tudom nem marad és nem
megy el
------------------------------Lakatos Demeter
EGY ZAVARAS TENGER A VILÁG
Egy zavaras tenger a vilád,
és minél jobband zavaras,
elért az öccse, öcséire
hogy legyen máma haragas.
Állandú süllyadnak a hajúk
Tengernek a fenekire,
békinek és a szabadságnak
elmaradt csupán a híre.
És tovább zavarasnak marad,
mert még vannak rossz emberek,
kik másnak a munkájábul élnek,
nem félnek, és nem szígyelnek.
Sokond csalnak, és sokond lopnak,
Öcséiket, is megölik,
Mért bocskor lett régtül az arcik,
Azirt már nem is szégyellik.
1972
(OSzK Fond 402/313)

Tampu Ferenc
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A moldvai csángók székelyföldi iskoláztatása a rendszerváltás utáni években

Az erdélyi Mezőség északi szélén fekvő
Vicében a 2007-2008-as tanév óta moldvai
csángó-magyar gyermekeket iskoláztatnak a
helyi általános iskolában azért, mert az utóbbi időkben a gyermeklétszám hiánya azt a
félelmet keltette a térség egyetlen magyar
iskolájában tanító tanári karban, hogy a
Tanügyminisztérium által előírt létszámkeretet nem tudják majd kitölteni, amelynek
egyenes következménye az iskola bezárása
lenne. Így született meg többek között az
ötlet, hogy a faluban egy kollégiumot hozzanak létre a létszámproblémák kiküszöbölése
érdekében, és a kollégiumot az amúgy is létszáma tekintetében - egyre inkább apadó
moldvai magyar gyerekekkel töltenék fel,
így a helyi iskola megmentésén túl jelentős
munkát is végeznének a csángók magyar
nyelvű taníttatása terén, amely által lehetőséget adnának arra, hogy a csángókat az értelmiség oldaláról támogassák meg. A folyamat viszont nem ekkor indult el, ugyanis
a kezdeményezés mintegy húsz évvel azelőtt
indult útjára Székelyföldön, amely azóta ki
is bocsátotta a maga szűk csángó értelmiségi
rétegét, amely annak idején Székelyföld
vagy Erdély különböző iskoláiban szerezte
meg általános és gimnáziumi képzését a továbbtanuláshoz.(1) A moldvai csángók székelyföldi iskoláztatása később sem sorvadt
el, hanem a csángók érdekképviseleti szerve, a Csángószövetség kezdeményezése
folytán átkerült Moldvába, hogy fakultatív
oktatási formában ma is létezzen a moldvai
román iskolákban. A székelyföldi iskoláztatási hullámban saját tapasztalatokat szereztünk, hiszen magunk is ott végeztünk és onnan kerültünk be a gimnáziumi, illetve felsőoktatási rendszerbe.
A székelyföldi kezdeményezésre az
1989. decemberi romániai történelmi fordulat adott lehetőséget, amikor a magyarság
figyelme a magyar nemzetépítés folyamatából kimaradt moldvai magyarok felé fordult.
Az akkori Csángószövetség, az RMDSZ és
a katolikus egyházi értelmiségiek segítségé-

vel gyermekek százai kerültek ki Erdély különböző iskoláiba általános iskolai, szakiskolai és gimnáziumi magyar nyelvű képzésre. A későbbiekben pedagógiai szempontból
is elemezték az akkor lezajlott eseményeket
és egyesek szerint ez a nagyszabású akció
nagyrészt előkészületlenül, anyagilag megalapozatlanul történt, illetve hiányolta a kellő szakmai felkészültséget. Az igaz, hogy
hirtelen bontakozott ki, de ez ezért történhetett így, mert az akciót kezdeményező erdélyi értelmiségiek különösebb anyagi fedezet
nélkül hozták Székelyföldre a csángó diákokat, aminek az lett a következménye, hogy
az iskoláztatás költségei a fogadó iskolákra
hárult.(2) Nekünk, akik ennek a kezdeményezésnek köszönhetjük, hogy egyetemi tanulmányokat folytathattunk, az a véleményünk, hogy az elmúlt bő negyedszázad
moldvai magyarok iskoláztatását célzó kezdeményezések közül ez volt a legsikeresebb,
hiszen végkimenetelét tekintve a mai egyetemet végzettek jelentős része Székelyföldön végezte általános és középfokú tanulmányait, illetve e rendszer keretei közül került ki a nagyvilágba.
A csíkszeredai József Attila Általános iskolában 1990-től 1998-ig folyt a moldvai gyermekek alapképzése. Az általános iskola padjai közül kikerült gyerekek Erdély különböző középfokú képesítést adó intézményeiben
folytatták tovább tanulmányaikat.
A diákok iskoláztatásának költségeit az
1992. december 4-től működő Domokos Pál
Péter Alapítvány biztosította a 2002-2003-as
tanévig. Gyimesfelsőlok az 1999-2000-es
tanév megduzzadt létszámával egyre inkább
kezdte átvenni a József Attila Általános Iskola kezdeti szerepét. Az oktatási folyamatról, eredményeiről, kudarcairól és társadalmi hatásáról több összefoglaló tanulmány is
készült.(3)
„Az oktatás megszervezésének legfontosabb
következménye, eredménye mégis az volt,
hogy sikeresen hozzájárult „a magyar nyelven tanuló moldvai csángó diákok eredmé-
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nyes felzárkóztatásához, személyiségük, tehetségük fejlődéséhez, a csángó-magyar
identitás vállalásához, a közösségi identitástudat alakulásához, a moldvai csángó oktatási program megalkotásához és működtetéséhez, a moldvai csángó értelmiség kineveléséhez. […] A József Attila Általános Iskolában végzett 15 moldvai csángó falut képviselő 171 moldvai csángó tanuló közül 163an folytatták tanulmányaikat szakiskolai,
szakközépiskolai, elméleti gimnáziumokban, majd 42-en pedig a posztliceális, főiskolai, egyetemi oktatásban”. (4) A József
Attila Általános Iskolában a 12 – 14 éves
moldvai csángó gyerekek másodlagos szocializációja folyt. Az iskola, illetve az általa
működtetett bentlakás értékrendje határozta
meg a diákok személyiségének és tehetségének fejlődését, a tanuláshoz, a szűkebb és
tágabb közösségükhöz, hagyományaikhoz,
illetve az egyetemes kultúrához való viszonyulásukat. Az iskola legfontosabb működési-pedagógiai alapelvéről így írt egy csángó
diák: „az iskola olyan tanulásra alkalmas
hely, ahol a gyermek nem az életre készül,
hanem él, és szeretetre épülő változatos ismeretszerző és képességfejlesztő tevékenységeken vesz részt a tanórán és tanórán kívül.” (5)
Hogy az életbe kikerült, tovább tanult
gyerekek számára mit is jelentettek az ott
töltött évek, milyen szellemi és lelki útravalót kaptak az oktatási rendszerben, illetve a
visszaemlékező elmében hogyan tisztultak
le ennek az építő folyamatnak a következményei, szintén egy ott végzett diák méltató
szavait kell segítségül hívnunk.
„Mások vagyunk. A szemünk mindnyájunknak barna. Nagy, sötét és szomorú. A ruhánk kopott. Régi. A szokásaink mások.
Hangosak vagyunk. Nincs jó modorunk.
Nem is tudjuk mi az. Vadak vagyunk, mint
az őzikék. Így nőttünk fel.
Szerencsére nagyszerű tanáraink voltak. […]
megtanítottak enni, inni, mellékhelyiséget
használni, fogat mosni, hajat mosni, körmeinket ápolni. Megszelídítettek. Megtanították, kik vagyunk, honnan jöttünk, merre megyünk. Megtanították nekünk a magyar
nyelvet. Meggyőztek arról, hogy értékesek
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vagyunk.
Már a második magyar óra után képeslapot
írtam nagyapámnak és szüleimnek magyarul. <Kedves Nagyapa, kedves anyám, kedves apám. Üdvözletemet küldöm Erdélyből,
ahol mindenki magyarosan beszél.> Nagyapám odarakta a borotválkozó tükréhez, és
mindennap elolvasta. És én olyan büszke
voltam. Akkor értettem meg, mit is keresek
én ott, ahol vagyok. Miért sodort oda a sors.
[…] nagy hatással volt rám a környezet, az
osztály közössége, amely nagyon segítőkész
volt… Nyomot hagytak bennem nemcsak az
iskolanapok, hanem az iskola által szervezett különböző rendezvények és versenyek.”(6)
Mivel az iskolában a 7-ik osztálytól indítottak évente egy-egy csángó osztályt teljes létszámmal, amelybe egy egyhetes nyári
tábor után rendezett versenyvizsga során
lehetett bekerülni, a legfontosabb feladatnak
az bizonyult, hogy a diákokkal két év leforgása alatt olyannyira minimalizálják hiányaikat, hogy a 9. osztály előtt tett felvételi
vizsgán a legkisebb hátrányuk származzon a
nyelvi problémáikból. Ha belegondolunk,
szinte lehetetlen feladatnak bizonyult az,
hogy két év alatt bepótolják azt, amit a székely diákok nyolc év alatt tanulnak, nem
beszélve arról, hogy a szűkebb környezetükben is magyarul beszéltek az iskolai kereteken kívül is. A program eredményessége
mellett szóljon az a tény, hogy az általános
iskolát végzett diákok nagy része folytatta
tanulmányait közép-, majd szintén egy jelentős része felsőfokon is. Ez az eredmény
talán meggyőzi a sok „szakembert” is, akik
közül sokan azon fáradoztak vagy fáradoznak, hogy ennek az oktatási programnak a
hátrányait túlságosan is kidomborítsák,
ugyanis a rendszerváltás után tervszerűen
kinevelt csángó értelmiségnek a jelentős hányada itt alapozta meg induló éveit. A rendszernek természetesen voltak negatív következményei is (pl. a gyermekeket ért sérelmek a meg nem értő diáktársak és tanárok
részéről), aminek egyik velejárója volt a lemorzsolódás. Az első évek tapasztalatai után
viszont a diákok közép- és felsőfokú tanulmányait is nyomon követték.
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Közelmúlt

Az oktatási program kezdeti fázisában a
román hatóságokkal is meg kellett küzdeni,
hiszen azt hangoztatták, hogy Csíkszeredában moldvai román gyerekeket magyarosítanak el. A román tanügyi minisztérium
egyik képviselőjének 1993-ban tett magyar
órai látogatása során arra a meggyőződésre
jutottak, hogy az oktatás a hatályos tanügyi
törvénynek a nemzetiségek anyanyelvű oktatására vonatkozó paragrafusait érvényesíti,
így a képviselő jó munkát kívánva távozott
az óráról. Továbbá bebizonyosodott az is,
hogy az egyre jobban gyarapodó „csángó
szakértők” részéről jött támadások ellenére,
a rendszer sikereket könyvelhetett el, amelyek oroszlánrésze a József Attila Általános
Iskola akkori igazgatójának, az oktatási
program lebonyolítójának, Borbáth Erzsébetnek volt köszönhető. A csángó közösségért tett fáradságos, önzetlen munkáját illesse őszinte tisztelet. Az eredményeket Tánczos Vilmos kolozsvári néprajzkutató is méltatta. „Bizonyos vonatkozásban ma már lehetne a modern magyar nemzettudat jelenlétéről is beszélni, hiszen a székelységgel kialakított történelmi kapcsolatoknak, a világháború idején Magyarországra telepített
csángókkal való rokoni kapcsolattartásnak,
a mindenkori népmozgásnak, a csíksomlyói
búcsúnak, a magyarországi munkavállalásnak, az Erdélyben való iskoláztatásnak, a
magyar fiatalok csángóföldi barangolásainak, egy szóval a csángókkal való állandó
foglalkozásoknak kétségkívül volt hatása a
csángóság közösségi identitástudatára,
olyannyira, hogy ma nagyon sok csángó
személy közösségi önazonosságtudata a modern magyar nemzettudat elemeiből építkezik.” (7)
2001-ben ezért írhatta Hegyeli Attila, a
Csángószövetség oktatási programjának vezetője, hogy az 1990. utáni években Klézsén, Pusztinán és Lészpeden több ízben is
kérték a szülők gyermekeik számára az oktatást. (8) Ebben természetesen benne volt a
székelyföldi iskoláztatás eredménye is, illetve a Csángószövetség akkori vezetőinek
buzgó munkája. A demokratikus átalakulási
folyamatok részeként a csángó gyermekek
székelyföldi iskoláztatása hozzájárult a
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moldvai magyar oktatási program megalkotásához és működtetéséhez is. 2000 szeptemberében a Szeret-Klézse Alapítványnál
Klézsén magyarórák tartását vállaló, jó helyen, jó időben fellépő Hegyeli Attila kezdeményezésére a Csángószövetség Moldvába
hazatért fiatal értelmiségi vezetői 2000 novemberében a Román Oktatási Minisztérium, az RMDSZ, az EMKE, a kolozsvári
Babes-Bolyai Tudományegyetem, a csíkszeredai Domokos Pál Péter Alapítvány, a házigazda Szeret-Klézse Alapítvány szakembereinek segítségével kidolgozták a moldvai
csángómagyarok cselekvési tervét, amelynek oktatási fejezetét a székelyföldi iskoláztatás és a moldvai tapasztalatok alapján készítették el. A Csángószövetség és a SzeretKlézse Alapítvány módszertani táborokban
tartott tapasztalatcserékkel, felkészítőkkel
alapozta meg és szervezte meg az iskolán
kívüli és iskolai magyarórák, hagyományőrző foglalkozások bevezetését és tartását.
Az egységes csángó oktatási program a
2003-2004-es tanévre készült el, amelynek
szerves részévé vált a csángó gyerekek továbbtanulásának biztosítása Székelyföldön.
Ennek az oktatási programnak az volt a célja, hogy a csángókat eredeti környezetükben
megtartva taníttassa anyanyelvükön. Ez egy
új fejezetet nyitott a moldvai csángó gyermekek magyar nyelvű oktatásának történetében, kezdetben csak iskolán kívüli órák keretében tanították a magyar nyelvet, majd
fokozatosan vezették be a fakultatív iskolai
oktatás keretébe.(9) A program nagyszabású
kezdeményezés volt és jelentőségét mutatta,
hogy például 2010-ben a Csángóföld mintegy 21 településén létezett magyar nyelvű
oktatás, távlati célja pedig az volt, hogy 25 30 településre terjesszék ki.

(1) Borbáth Erzsébet: A moldvai csángó gyermekek székelyföldi iskoláztatásának tapasztalatai.
A 8. élőnyelvi konferencia előadásai. Budapest,
1996.; A csángók magyar nyelvű oktatási esélyei,
2005-07-25.
In:
http://
www.devaigyerekek.hu/news/
news_220_a+vitakrol.html
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(2) Pálffy Zoltán: A moldvai csángó fiatalok
erdélyi iskolákban. In: Pozsony Ferenc (szerk.):
Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999.
(3) Pálffy Zoltán: A moldvai csángó fiatalok
erdélyi iskolákban. In: Pozsony Ferenc (szerk.):
Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999.
Borbáth Erzsébet: A csángó oktatási program
megvalósítása Székelyföldön. Előadás a Teleki
László Alapítvány 2005. ápr. 14 – 15-i konferenciáján.
(4) Borbáth Erzsébet: A moldvai csángók székelyföldi iskoláztatásának eredményei, társadalmi hatása. In: Diószegi László (szerk.): A moldvai Csángók. Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 187-188.
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BÁLINT MÓZES– TESTVÉRMENTŐ
(folytatás)
November 13.
Van valami jelképes abban, hogy a mostani
Moldovában egy olyan pap képviseli a római egyházat, aki ennek az egyháznak Kárpátokon túlra szakadt ágából a Vatikán által
a történelem során több ízben is mostohán
kezelt, mélyen vallásos csángómagyarságból
származik és, aki Chiseneu egyetlen katolikus templomában, a Providencia Divina plébánián hirdeti áhítatos hívői kicsiny csoportjának az igét románul, oroszul, lengyelül,
ukránul s magyarul is, bákói tájszólásban.
(Siklódi Sándor, Egyház és politika. RMSZ.
1993. nov. 13-14.).

(5) Gábor Felicia: Csángó vagyok. Csíkszereda,
Hargita Kiadóhivatal, 2005.

November 24.

(6) Füstös Gabriella: 10 éves a József Attila Általános Iskola. Emlékkönyv. 200. Idézi: Borbáth
Erzsébet: A moldvai csángók székelyföldi iskoláztatásának eredményei, társadalmi hatása. In:
Diószegi László (szerk.): A moldvai Csángók.
Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák.
Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 187188.

Vigasztalanul forgatom a rádió gombját esténként, hátha elkapok az éterben egy magyar hangot. Budapest recseg, s nem hozzám
szól. (Bánfalvi Erzsébet RMSZ. 1993. nov.
21.).
Miként Julianus, őshont-testvért keresni indulok.

(7) Tánczos Vilmos: Csángó reneszánsz? In:
Korunk, Kolozsvár, 2003. szeptember.

Szavak igazán hullanak
értük pusztulni szült anyám
felnégyelt csillagok alatt
havazás lett az én hazám

(8) Hegyeli Attila: A moldvai csángó magyar
nyelvű oktatásának esélyei. In: Moldvai Magyarság, 2001. szeptember.
(9) Borbáth Erzsébet: A moldvai csángók székelyföldi iskoláztatásának eredményei, társadalmi hatása. In: Diószegi László (szerk.): A moldvai Csángók. Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 190.

Tampu Krisztián

arcomról szélbe kiáltom
hogy nincs hazám.
(Ferenczes István: Szélbekiáltok hazám)
Kölnben a táncházban a magyar népzene az
egyetlen hang, ami a szülőföldre emlékezteti
a Kőhalomban született szász fiatalembert.
Székelyudvarhelyen, ha nem figyelünk jobban oda, pöcegödörré tesszük a NagyKüküllőt.
Zetelakáról vezetéken akarják levinni a vizet
Medgyesre.
Nagy-Küküllő = Nagymaros?
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December 25.
1000 karácsonyán koronázták magyar királlyá Szent Istvánt.
1236 karácsonyán ért vissza Magyarországra Julianus domokosrendi szerzetes, miután
a Volga melletti Magna Hungáriában
(Baskíriában) rátalált a keleti magyarokra.
1476 karácsonyán tartotta lakodalmát Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix.
1585 karácsonyán volt a nagy költőnk, Balassi Bálint és Dobó Krisztina esküvője a
sárospataki templomban.
1716 karácsonyán (december 24-én) kezdte
írni II. Rákóczi Ferenc a franciaországi
Grosboisban Vallomásait.
1848 karácsonyán (december 25-én) szabadította fel Bem apó Kolozsvárt.
1879 karácsonyán készítette el Edison az
első használható szénszálas izzólámpát.
1878 karácsonyán (december 26-án) jelentette be a Curie házaspár a rádium felfedezését a francia Akadémián.
1907 karácsonyán (december 27-én) mutatták be Kölnben Bartók Bélának A csodálatos mandarin című táncjátékát. (H.N. 1993.
dec. 24.)
1994
Január 29.
Csíkszeredában a Domokos Pál Péter Alapítvány közgyűlésén elhangzott:
- Ha Székelyudvarhelyen a Benedek Elek
Pedagógiai Líceumba a jól felkészült moldvai magyar fiatalokat nem veszik fel, amikor
érdekvédelmünk részéről vannak a döntéshozók, mi lesz akkor, amikor nem azok lesznek?
Egy nyilatkozat szerint a tanárok attól tartanak, hogy feljelentik őket.
Hogy mik annak!
Február 12.
Csíkszeredában, a József Attila Általános
Iskolában, Erdélyben tanuló moldvai magyar diáktalálkozón vettünk részt.
A díszteremben Lakatos Demeter, József
Attila, Petőfi Sándor versei után a Walesi
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bárdok hangzott el, majd egy diáklány saját
családjában megtörtént eseményről szóló
balladát, saját szerzeményét adta elő. A
tánccsoport az angol tanár, James vezetésével mutatkozott be, meggyőződhettünk arról, hogy a tanári kar, Borbáth Erzsébet
igazgatónő vezetésével példaadó módon
végzi a magyar értelmiségiekre háruló feladatát. Oktatja és neveli az itt lévő moldvai
magyar fiatalokat.
Február 18.
Gyimesbükkben 18-án, Kolozsváron 19-en,
Csíkmenaságon,
Sepsiszentgyörgyön,
Alsócsernatonban, Kézdivásárhelyen és
Csíksomlyón egyeztettük a Világkiállítással
kapcsolatos, moldvai magyarságra vonatkozó teendőket.
Március 13.
Forrófalván Antal Anna panaszolja, hogy
Albert fiát Magyarországról hazatoloncolták, mert lejárt a tartózkodási engedélye.
Itthon pedig nincs munka, a földjeiket nem
adják vissza, pedig volt egy morzsa földjük.
Külsőrekecsinben Barbuc Magda munkába
szeretne állni, de a tanárné nem akarja kiadni a VIII. osztályos bizonyítványát, mert
megverte vót.
- Miért?
- Mert mindig részegen jött az órára és ütötte a kisebbeket.
- Ez mikor volt?
- Öt éve.
Március 14.
Kézdivásárhelyen a múzeumban és a fotólaborban, Sepsiszentgyörgyön Miklós Károly
építésznél véglegesítettük a Világkiállításra
tervezett szemléltető anyagok listáját.
Atzél Endrétől átvettük az 1994. Moldvai
Csángó Magyar Kalendáriumot.
VILÁGKIÁLLÍTÁS 1996
KÁRPÁTOKON KÍVÜLI MAGYARSÁG
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KIMUTATÁS
a kiállítandó tárgyakról
Sorszám Megnevezés

Szemléltetés módja

1

MEZŐGAZDASÁG -állattartás A háztáji b. fotó, film
legeltetés -földművelés -méhészet -szőlészet,
borászat

2

KÉZMŰIPAR -fazekasság -fűrészáru bőrfeldolgozás a. irha b. lábbeli -szőttes
a.fonál b. szövet c.ruha

3

ÉPÍTKEZÉS-lakóház a.udvar b.belső c. ka- makett 1:50 mintadarab
pu -gazdasági építkezés -kulturális építkezés
-kultikus építkezés, templom -viselet temetkezés a.cínterem b.kereszt

4

KULTÚRA -oktatás -zene, tánc népszokások -szociális hagyományok természetgyógyászat

fotó, film, mintadarabok

fotó, film

1.Melléklet 2.Miklós Károly építész, Sepsiszentgyörgy 3.Incze László muzeológus, Kézdivásárhely
Székelyudvarhely, 1994. március 1.
Összeállította: Bálint Mózes
VILÁGKIÁLLÍTÁS 1996
KÁRPÁTOKON KÍVÜLI MAGYARSÁG
KÖLTSÉGVETÉS

Sor Tárgy
szám

m/e. Mennyi- S/db
ség

összesen

Megjegyzés

1

Makett 1:50

db.

4

506

2024

vagy 1:100

2

Diatekercs

db.

10

15

150

vetítésre kész

3

Filmtekercs

db.

20

10

200

Színes és fehér-fekete

4

Diakazetta I-18

db.

10

100

1000

+ 10 VHS

5

Zsuzsi és Andris
babák viseletben

pár

20

20

400

500 mm

6

Öltözet

pár

10

100

1000

tájegységenként

7

Kiszállás, kutatás

pár

226

tájegységekre

összesen

5000

Adatszolgáltatás: Múzeum, Fotólabor – Kézdivásárhely
Miklós Károly építész, Sepsiszentgyörgy
Székelyudvarhely, 1994. március 14.
Összeállította: Bálint Mózes

Március 26.
Atzél Endrével érkeztünk Szabófalvára.
Szabófalván Perka Mihály tanárt a Román Tudományos Akadémia tudományos kutató
munkájáért Timoftei Cipariu-díjjal jutalmazta (Mihail Perca si colaboratorii, lucrarea
TEZAURUL TOPONIMIC AL ROMANIEI MOLDOVA. vol. I. partea 1-1991.)

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

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány

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

18 óra után

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

napközben Pákozdi Judit elnök

1126 Budapest Böszörményi út 20-22

Keresztszülők a Csángómagyarokért Egyesület

Kapcsolat:

bankszámlaszámára küldhetik

OTP, Sepsiszentgyörgy RO13OTPV300000766374RO01

Romániában

OTP, 11742173-20154778

Adományokat
Magyarországon
A Moldvai Magyar Oktatási Alapítvány bankszámlaszámára várunk:

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

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

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

Legyen Ön is Keresztapa, Keresztanya!

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

Minket az NKA támogat!

