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15 éves  a Csángó Tükör 
Amikor visszagondolok 2003 decemberére, 
arra az időpontra, amikor e folyóirat első 
kezdetleges számát fogtam a kezemben, 
amelynek címlapján egy kisgyermek üldö-
gél egy padon, egy olyan padon, amely egy 
moldvai magyar szőttessel van leterítve, 
mert a fotó jelzésértékű akart lenni, akkor 
kicsit beleremegek. Mielőtt megjelent volna 
e folyóirat első száma nagyon sok ideig 
gondolkodtam, töprengtem, hogy vajon mi, 
moldvai magyar fiatalok elég érettek va-
gyunk-e arra, hogy Budapesten, ahol a ma-
gas színvonal kötelező érvényű, és ahol a 
világvárosi szellem helyenként összefonó-
dik magyar hagyományainkkal, hogy egy 
olyan lapot hozzunk létre, amely hitelesen 
képviseli moldvai magyarságunk értékeit, 
múltját, mindennapi életét. Itt tanuló és dol-
gozó fiatalok gyűrűjét akarta egybeková-
csolni, ezért pontosan emlékszem, hogy  
minden értelmes fiatalt megkerestem az öt-
lettel, hogy hozzunk létre egy lapot. Kicsi 
volt a lelkesedés, mert nekünk különösen 
nehéz volt itt a sorsunk. Nem kertelek, akik 
Moldvából idejöttek tanulási szándékkal, 
azok elenyésző számban végeztek el vala-
milyen felsőfokú tanulmányt. Legtöbbször 
kirostálta őket az intézmény, mert nyelvi és 
önbizalmi problémákkal küzdöttek, ez mel-
lé az anyagi gondok is tornyosultak, mert ki 
kellett fizetni a kollégiumot, meg kellett 
venni a bérletet, haza kellett utazni, és vala-
miből élni is kellett. Ezért a tanulás mellett 
dolgozni kényszerültek honfitársaim, emiatt 
az egyéb tevékenységekre mert nem nagyon 
jutott idő. Az a felvetés, hogy írjunk egy 
folyóiratot, amely csak rólunk szól, moldvai 
magyarokról nem tűnt rossz ötletnek, na, de 
ki végzi a munka javát, ki írja a cikkeket, ki 
szerkeszti, ki tördeli, ki viszi nyomdába, ki 
fizeti ki a nyomdai költséget, ki terjeszti? 
…és sorolhatnám tovább az akkor feltett 
kérdéseket. Szaktudás nem volt sem mellet-
tünk, sem mögöttünk, sem előttünk. Csak a 
vágy és az elszántság, hogy írjunk, alkos-
sunk, tegyünk valamit a magyarságunkért, 
tegyük meg azt, amit megérdemelnek őse-
ink. 
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Dédapáink, nagyapáink vért izzadtak, hogy 
megmaradjanak magyarnak, idegen nemzet-
testben gyomként kezelték Őket, ki akarták 
mindannyiszor irtani, mert nem volt az ő vé-
rük, nem beszélték a nyelvüket és nem akar-
tak beolvadni, mert voltak elveik: a nemzet
(haza), a család és Isten. Ezekből Ők nem 
engedtek, ezért vagyunk mi is ma magyarok-
ként a világban. Mindezekért Hálával tarto-
zunk Nekünk, de hálával tartozunk a Ma Ma-
gyarságának is, mert Csángóföldön csak mi 
magunk nem boldogulnánk, Erdély és az 
Anyaország nélkül, ma senki nem beszélne 
magyarul a Kárpátok keleti határán. Egyetlen 
egy nagy feladat hárult ránk, hogy amit kap-
tunk, azt adjuk is tovább a következő generá-
cióknak. Nem visszakozhatunk, hogy nekünk 
nincs időnk, már nem divat hagyományokkal 
foglakozni, nem trendi elavult népi szokáso-
kat dédelgetni, mert nekünk a modern kor 
szellemiségét kell képviselnünk. Ez nem igaz 
és nem is gondolkodhatunk így.  

Ezek a gondolatok foglalkoztattak 2002-ben, 
amikor a XI. kerületi albérletünk kopott 
ágyában azon töprengtem, hogy kiket keres-
sek meg e gondolattal és hogyan győzzem 
meg az igazamról. Elsősorban főiskolán vagy 
egyetemen tanulók után érdeklődtem, annál 
is inkább mert magam is egyetemi hallgató 
voltam az ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rán. Nagy meglepetésemre voltak akik jónak 
látták az ötletet: Ambarus Lídia, Erőss Elvira, 
Iancu Laura, Tampu Ferenc, Róka Leonárd, 
Trunki Péter, Tampu Krisztián és még sokan 
mások. Nagyjából ezzel a csapattal kerestük 
meg az akkori Európa a Csángókért Alapít-
vány kezelőjét Bogdán Tibort, hogy az Ala-
pítvány legyen szíves támogatni a folyóirat 
nyomdai kivitelezését. Abban az időben szá-
mítógépünk sem volt, a tördelését egy bará-
tom végezte, aminek a díjazását saját zseb-
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pénzemből fizettem. Annyira fontos volt 
számomra  a lap megjelenése, hogy a diák-
munkából megkeresett kevés pénzemet sem 
sajnáltam.  
Nem volt könnyű a kezdet, komolyabb 
szakmai és anyagi támogatást senki nem 
adott. Mai napig azt gondolom, hogy min-
den a gondviselésnek köszönhető. Az Isten-
be vetett hit mindent megold, Isten előtt 
nincs lehetetlen, mindig meg tudtuk valami-
lyen formában jelentetni, ezért köszönetet 
mondok Istennek és köszönetet mondok 
embertársaimnak is, aki 15 évig kitartottak 
mellettem, Európa a Csángókért Alapít-
ványnak,  testvéreimnek, a Nemzeti Kultu-
rális Alapnak, a Lakatos Demeter Egyesü-
letnek, minden szerkesztőtársamnak és 
munkatársamnak, minden cikkírónak és 
biztatónak és nem utolsó sorban Szamosi 
Elemér bácsinak, hogy oly sok pályázatot 
megírtunk és tisztességesen elszámolt ve-
lük.  Isten fizessen meg mindenkinek áldo-
zatos munkájáért! 
Kedves olvasók! Én most elbúcsúzom fő-
szerkesztői feladataimtól, a hangoló rövidke 
írásait sem én fogom már írni, remélem az 
új főszerkesztő megteszi majd ezt.  Még 
nem tudom ki lesz az, aki tovább viszi e 
nemes feladatot, de remélem, hogy akad, 
aki kezébe veszi a lantot. Én minden esetre 
a jó Istenre bízom a folyóiratot és minden-
kit, aki tovább fogja szerkeszteni. Köszö-
nettel tartozom minden olvasónknak, kö-
szönök minden építő kritikát és dicséretet.  
Nekem szép volt a 15 év, öröm volt szolgál-
ni nemzetemet, magyar anyanyelvemet és a 
moldvai magyarok történelmét, mert igen is 
joga van a világnak tudni, hogy a Kárpátok 
keleti oldalán is élnek még magyarok. 
Isten Áldjon minden Magyart! 
                         Tampu(Compoly) Sztelián 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Háló, gyufaszál, Elemér bácsi, ámen 
 
A Csángó Tükör felelős szerkesztőjének, 

Tampu Szteliánnak a kérése hallatán, hogy 

ti. a lap tizenöt éves fennállása alkalmával, 

valljak színt a laphoz fűződő viszonyomról, 

tehát e kérdés hallatán, az első gondolatom 

az volt, hogy asztalhoz fogom ültetni az 

óvoda lármáját hazalopkodó gyermekeimet, 

és arra kérem őket, rajzoljanak le engem. 

Éspedig olyannak, amilyennek látni fognak, 

amit mutatni fogok nekik. Térdre ereszked-

tem hát, arcomat tenyerembe rejtettem és azt 

mondtam: nagyon rosszat tettem, szégyel-

lem magam miatta, ezt látjátok most rajtam, 

ezt rajzoljátok le! A gyerekek egy ideig néz-

tek majd a nagyobbik azt mondta: Anya! Ezt 

rajzold le te! És otthagytak. Láttam már mű-

vészileg nagyraértékelt, egészében és mezte-

lenül fehér vibráló műalkotást, de miután 

Sztelián nem festményt kért tőlem, az üres 

lapot nem küldhettem el vallomás gyanánt. 

Fogtam hát a papírt és ráírtam a fentieket. 

Az addig történteket. Mert valamiképpen ez 

is hozzátartozik az elmúlt tizenöt évhez. Ha 

nem a gyerekek, akkor a munka, ha nem a 

munka, akkor az utazás, ha nem az utazás, 

akkor a költözés, a betegség, ezerszám sza-

porodó nyavalyák vettek körül, fogtak visz-

sza akkor, amikor az „időhöz”, a naptárhoz 

közeledtem, hogy mindannyiszor az idő le-

hetséges legkisebbik szálát szakíthattam 

csak ki és fordíthattam a Csángó Tükörre. 

Pedig igenis fontosnak tartom, és alapítása-

kor, az induláskor magam is szép jövőt ál-

modtam és kívántam magunknak. És lám, 

álmom valóra is vált csak éppen nekem nin-

csen semmiféle érdemem benne. A Csángó 

Tükör lelke Sztelián. A Csángó Tükör 

Sztelián ajándéka nekünk, napszámosaknak, 

és ezer kilométeres ölünkben hordott és őr-

zött, szeretett közösségünknek: a moldvai 

magyarságnak. Az Ajándékozót köszönet 

illeti és illesse hála az ajándékért! 

   Domokos Pál Péternél olvastam valahol a 

csakugyan régen s ezért talán nem is ponto-

san idézett gondolatot, miszerint ha minden 

nemzettársunk csak annyi ideig „gondolna” 

a moldvai magyarokra, amíg egy gyufaszál 

lángja elég, a maga részét megcselekedte. 

Számomra a Csángó Tükör egy ilyen gyufa-

szál. Szerény, hűséges társ, a múlt és jelen 

alagútjaiban világító láng. Lángsor.  

   Advent van és mintha a moldvai magyar-

ság jelene is adventi jellegűnek tetszene. 

Sötétség, köd, csúszásveszély. Várakozás a 

fagyban. Eltelt egy év s ki tudja, ha jön, mit 
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hoz az új? De advent a hit, a bizalom és a 

remény gyakorlásának az időszaka is. Isten 

is tudja, hogy ebben a pillanatban okunk 

nincs a reményre. „De a te szavadra, kive-

tem a hálót!” – mondjuk Simonnal (Lk 5,5), 

és kivetjük a hálót. Vesztenivalónk nem 

maradt. A hálónk színtelen, szagtalan, test-

nélküli, tehát eltulajdoníthatatlan. Kivetjük.  

   Magunknak pedig azt kívánom, hogy ezt 

a világító lapocskát, Szamosi Elemér bácsi 

gyöngybetűs kézírásával ellátott borítékban 

a postás, minden páros hónap elején beeről-

ködje kicsiny postaládámba. Bercike kisza-

lad érte, behozza, Mártonka újszülöttolvasó 

serénykedő ajkával felolvassa nekem, aho-

gyan az élet rendje megkívánja, hogy úgy 

legyen.  

                                                  Iancu Laura 

1972-nek 

Új esztendű régtül várunk, 
Küszűbedend máma állunk. 
Békét hozz, és boldogságot, 
Keneret, bort az országnak 
És a zavaras világnak, 
Csendet fülden, barácságot. 
 
Hozd a kívánt orvosságat, 
gyógyítsd a nyomorúságat, 
hábarunak vége legyen. 
Elig árva, bína vagyan, 
öcsek ölik egymást agyon, 
és sok nincs, máma mit egyen. 
 
Hozd te a szent szabacságat, 
a rég kívánt izazságat, 
békében népek éljenek. 
gyárban dolgozzunk, kopáljunk, 
ne fegyverekkel kézben álljunk, 
egyik a mástul mind fééjünk. 
(OSzK Fond 402/315)       Lakatos Demeter 

 
Lakatos Demeter 
 
 
KÍVÁNSÁG ÚJ ESZTENDŰTŰL 
 
 
Világ felzavaradott újbul, 
füldend foly újbul ember vér. 
Árész, a háború istene 
új áldazatakot mind kér. 
Dét újságot máma olvasad, 
Vagy ippen rádiat hallgatad, 
csak háborúkrúl hallasz mindig, 
az eszed minha megakad. 
 
Új esztendűt, melyiket várjuk, 
és hulnap tróbusára hág, 
az egísz világnak hozzája 
lenne egy forrú kívánság, 
,ikar a zavaros világban 
bűntelen vár újbul ömlik, 
az öcsék sokcar hiba nélkül 
egyik a másikat ölik. 
 
Már háborúknak vége legyen, 
egymástul senki ne féljen, 
a békiben és szabacságban 
mindenki a fülden éljen; 
mert minden vaan a füldünknek 
máma, csak Béke hiánzik, 
és barácság nemzetek között 
naprul napra, mind fonyódik. 
 
Már elig bajt hagyatt fejünkre 
víny esztendű, melyik elment, 
nem ujtatta veszélyes tüzet, 
meggyújtatta jobban a szenr. 
Hozz te már békét, új eszztendű, 
Csendesítsd le a világot, 
és minden lélekben, minden szívben 
békét hozz és boldogságot. 
 
1971.XII.31 (?) 
 
(OSzK Fond 402) 
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A Csángó Tükör tükrében 
 
Valahol 2000 környékén kezdődött a törté-
net, egészen pontosan nem is akarok vissza-
számolni... történt annak idején, hogy a bu-
dapesti Marczibányi Téri Guzsalyas tánchá-
zakban zenélgettem, gyakran jártam haza 
Erdélybe és Csángó földre: Gyimesbe, 
Moldvába tanulni, valamint gyűjtő utakra. 
A zene és a tánc eléggé kitöltötte az élete-
met, de fontosnak éreztem, hogy írásban is, 
akár kisebb esszéken keresztül kifejezzem 
mondanivalómat, vagy akár közvetítő le-
gyek a régi falusi világ egy-egy apró részle-
tét bemutató elbeszélő régebbi generáció, és 
a mai, ifjabb generáció között. Megmutat-
tam néhány írásomat Csoma Gergelynek 
(szobrászművész és csángó-kutató), aki 
rögtön be is ajánlott az épp akkor induló 
Csángó Tükör folyóirat szerkesztőségébe. 
Innentől kezdve összefonódtak a szálak, 
hamarosan kiderült, hogy Tampu 
Szteliánnal és Bogdán Tiborral a csángó 
kultúra szempontjából nagyon hasonlóan 
gondolkodunk, ugyanazokat a célokat tart-
juk fontosnak, és nagyon is fontosnak tart-
juk, hogy ez a lap létezzen. Tibor és 
Sztelián összehívta a szerkesztő bizottságot, 
kiderült, hogy vannak még mások is rajtunk 
kívül, akik ennek az ügynek szentelnének 
az életükből. A leglelkesebbnek Trunchi 
Péter mutatkozott akkoriban, aki időközben 
visszaköltözött Moldvába. Mondanom se 
kell, hogy mindezt önerőből, önkéntesként 
kezdtük a cikkírástól a lap terjesztéséig. A 
kezdeti lelkesedés után beállt egy lankadó 
időszak, már-már ott tartottunk, hogy meg-
szűnik a lap, de szerencsére ennek a néhány 
szerkesztő tagnak a lelkesedése tovább él-
tette a folyóiratot. Már a kezdeti ülésen ki-
derült, ki milyen állandó rovat szerkesztésé-
re hivatott a lapban, persze, ettől lehettek 
eltérések. Így került rám a Gyimes varázsa 
rovat szerkesztése, amit nagy örömmel vál-
laltam. Az alábbiakban rövid áttekintést, és 
részleteket mutatok be a különböző cikkek-
ből, melyek az elmúlt évek során megjelen-
tek, néhányukat a Folkmagazin folyóirat is 
publikálta.  

   Elsőként a „Gardonynak lelke van” című 
tanulmányom került bemutatásra, amit a 
Népművészet Ifjú Mestere pályázatra írtam, 
melyben a technikai vonatkozások mellett 
azt mutatom be, hogyan kerültem kapcso-
latba a gardonnyal, és hogy találkoztam 
népzenei mesteremmel, Zerkula Jánossal. 
Egy parafrázissal kezdődik a tanulmány: 
 „Kezdetben volt a ritmus”- Hans von 
Bülow, és a ritmus Istennél volt, és Istennél 
maradt, de alászállt, s lehozta az égi zenét, 
hogy láttassa a mennyeket. (...) Úgy is tör-
tént, hogy három éven keresztül kijártam 
egy-egy hétre tanulni hozzá, onnantól kezd-
ve mindig a mulatságokban ültetett be ma-
ga mellé, hogy tanuljam „élesben” is a 
gardonyozást. Régebben úgy tanultak a prí-
mások, hogy három évig mesternél szolgál-
tak, ott is laktak, s közben rendszeresen, 
napi négy órában tanultak. Zerkulát is 
rendszeresen tanította nevelőapja 
mozsikálni. Én is hasonlóképp tanultam. Így 
vált Zerkula tanítómesteremmé, s lettem én 
gardonyos. De, ahogy ő mondani szokta: 
még diplomát nem adott a kezembe, mert: a 
jó pap es holtig tanul, s tanulatlan úgyes 
meghal”. 
   A „Gyimesi keserves” című esszé a ke-
serves éneklésének körülményeit meséli el, 
szerepét a bánat kifejezésére... Az „Első 
utam Gyimesbe” írásom azt meséli el, ho-
gyan utaztam először Gyimesbe 
(autóstoppal), és éjszakáztam egy tévedés 
folytán Halmágyi Mihály házában: 
 „(... ) a csomagjait es ide béteheti, mű nem 
nyúlunk héjza! 
Örvendeztem magamban, milyen jóságos ez 
az asszony itt, az idegenben, pedig még so-
hase látott. 
-  Maga es tud hegedülni?- észrevettem a 
mozsikát az ágy fölé akasztva. Puhatolóz-
tam, hátha húzna egy „nótát”. 
- Tudogatok valamit. - szűkszavú volt az 
ember, hosszú, barna arca, de a szeméből 
látszott, hogy sokat érez. Nézegettük egy 
darabig egymást, s a mozsikát.  
- Látom, erősen kévánja a nótát! 
  Kezébe vette, felhangolta a hegedűjét, s én 
csak úgy repestem az örömtől, akkor még 
nem is sejtettem, hogy majd egyszer vele is 
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zenélhetek. 
Így történt az első éjszakám Gyimesben, 
Halmágyi Mihály és Ádám Gizella házánál 
(...) 
   Ugyanezzel a címmel jelent meg egy má-
sik esszé, amit Keszthelyi Imre mesél el, ő 
ugyancsak egy véletlen folytán már a vona-
ton összetalálkozott Halmágyi Mihály fele-
ségével, Gizi nénivel, aki épp egy vödör 
fagylaltot hozott Csíkszeredából, amit az 
esti bálon, két zenei blokk között árult...  
 „(...) Mikor megérkeztünk Lunca de Mijloc 
állomásra,(ezt Zoli bácsi (1) nem mondta, 
hogy így hívják az állomást, de hát mondta 
mindenki, hogy ott kell leszállni), első lé-
pésem, ahogy letettem a lábam a vonat 
lépcsőjéről, az nem Gyimes áldott földjére, 
hanem Halmágyi Mihály lábára történt. 
(...)”  
   “Én az éjjel nem jó álmot láttam” törté-
netnek személyes, szerencsére csak álombeli 
szereplője vagyok, Buhai Mihály, gyimes-
bükki zenész apjának udvarló, viccelődő 
történetét meséli el: 
“(...) Maga a mennyországot választotta, s 
nekem a pokol jutott. Akkor azt mondták, 
hogy üljünk belé mind a ketten. Belé es 
ültünk, maga a mézbe, s én a trágyába. Ak-
kor azt mondták, hogy keljünk ki, s kezdjük 
egymást nyalni! …” 
   “A vadleán átka” című esszé Pulika 
Gizella néni, másképp: Gizi mámá család-
jában hagyományozódó története elgon-
dolkodtató, hiteles forrás lehet arra nézve, 
hogy talán még nem is annyira régen a Gy-
imes körüli erdőségekben élhettek 
“ősemberek”, amit a mai tudomány úgy 
nevez, hogy: yeti. 
“(...) há, édesanyámé, az én déd nagytatám 
úgy járt, hogy elment az erdőbe- hát még 
milyenkor vót, rég!- egy fiával. Márciusba 
vót, jó, napsütéses idő vót, s akkor úgy vót, 
hogy vótak ősemberek az erdőbe. Ahogy ott 
gyüttögették, készítgették a fát, hát meglát-
nak: a szenes csutakokon ült egy vadleán. 
(...) 
 
   Ugyancsak erdei történetet mesél el a Gy-
imesfelsőloki ballada, “Az Ibolyászó lány” 
címmel: 

Ibolyászni jöttem én,  
Mondá a kislány, 
Ibolyászni jöttem én, 
Szeretőmet várom én, 
Ebb’ az erdőbe, 
Ebbe a sűrűbe! (...) 
 
Nyisd ki asszony kapudat, 
S halva hozom lányodat, 
Abból az erdőből,  
Abból a sűrűből. 
 
Diófából koporsót, 
Mondá a vadász, 
Diófából koporsót, 
S falevélből takarót, 
Abból az erdőből,  
Abból a sűrűből. (...) 
 
   A felsőloki Galaczi Eszter kenő asszony 
(2) történetei között szerepel a “Székely 
leán vagy pulyka” című esszé is, amely a 
mágikus varázslatok birodalmába vezet el: 
(...) s há, mikor felért héjzánkig, akkor a 
kertre felszállott, s há, egy nagy, fekete pu-
lyka. Néz le reám! 
 - Itt baj van!- gondoltam magamban- Ez 
gonosz, ez vonz! 
Magamnak csináltam egy kör-közt, keresz-
tet vettem belé, s beléállottam. (...) 
 
   A felsőloki „Czifra Péter” egy sokat 
megélt öregember bölcsességét közvetíti 
számunkra: 
(...) még mái napig es nem vagyok elke-
seredve, de ki tudja, mit ad a Jóisten? Sem-
mivel nem hiheti el magát az ember, se a 
sok pénzivel, se a vagyonával, se az 
egészségivel. A Jóisten olyant ad, hogy itt 
hagysz vagyont, mindent, vagy szenvedsz 
benne, s nem ér semmit… Itt meg kell 
köszönjük a Szűzanyának, azt a drága jót, 
ha adott jó egészséget, s megtartja. Le-
galábbis én így ismerem a dógot.(...) 
   A „Madár dalában” című esszé Zerkula 
János halálára íródott.  
„Visszanéztem, azok a szép dombok, he-
gyek, s az egyiknek a tetején ott pihen 
Zerkula. 
 Én se vagyok ide való, 
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Mer’ én oda való vagyok, 
Ahol az a csillag ragyog. 
 
Mondd meg, bú, merre menjek el, 
Hogy tőled szakadjak én el! (...) 
   
   A keservesek melankólikus hangvételét 
Zerkula János elbeszéléseiből válogatott 
történetek kompenzálják, melyek sokat tük-
röznek az akkori világból, Zerkula lelemé-
nyes észjárásából. A történeteket úgy pró-
báltam visszaadni, hogy hűen őrizze szóbeli 
előadásmódjának stílusát, nagyszerű humo-
rát. 
   „Halászat”: 

(...) s ha megfogtak, hogy folytattál 
ilyen orvhalász-vadászatot, amennyi 
ikra vót a pisztrangba- törvénybe vót ez
- annyi évet kaptál, (...) 

   “Iduka”- egy restás cigány (3) leány te-
metése 
(...) Lelkem, drága szép Idukám, hogy kell 
elváljak töled, drága szép leánkám!- mű 
húzzuk a keservest, s egyszer csak Mihály 
(Halmágyi) megszólal: 
- Bertané, ne öntözze a pálinkát a leánkára, 
inkább adja ide, hogy igyuk meg! 
- Hadd el, kicsi Mihály, hadd el, jut neked 
es belőle, (...) 
   “Leánylopás”- a gyimesi nősülés régen 
gyakori formáját meséli el, és azt, hogy 
miért választotta Zerkula Reginát: 
(...)eccerre kettőt táncoltattam a kettősbe, 
de hát annyit nem lehet tartani, gondoltam 
magamba. Aztán, mivel Regina jobban tán-
colt, mint Anna, hát őt vettem feleségül. (...) 
   A moldvai csángó cikkek közül első a 
“Szeretettel búcsuzunk Laczkó György 
Katalintól” esszé, mely a nagyszerű pusz-
tinai asszonynak állít emléket, aki hang-
jával, jellemével talán legközelebb állt 
hozzám, akitől éneket, táncot tanultam, 
történeteket gyűjtöttem.  
  Moldvai táncok leírásával indult egy 
cikksorozat, amelynek megjelenése folya-
matban van, amely tágabb, átfogóbb jellegű 
perspektívából szemlélve mutatja be a tán-
cokat, részben a gyűjtőutak, részben gyű-
jtések, és hét év “Eleven Ördög” moldvai 
csángó tánckurzus tanítási tapasztalatai 

alapján.  Az első a: 
“Női egyenjogúság a moldvai táncokban”: 
   A magyar néptáncban, a páros táncok 
esetében a férfié a vezető szerep. (…) A férfi 
táncoltatja a nőt, vezeti, vagyis: 
megtáncoltatja. Hasonló a felállás a moldvai 
páros táncok estében is. Ebben a szerepében 
a zenére irányúló figyelmen kívűl további 
feladata óvni a partnert, netán a többi táncos 
párral, illetve különféle akadályokkal való 
öszzeütközéstől. 
   A férfi szerepe tehát a külvilágra történő 
figyelés, így válik lehetővé a ,többnyire 
szabályos, körforma megtartása is. 
   A nő feladata, alkalmazkodni ehhez, az 
irányított akarathoz, lehetőleg minél 
hamarabb, semmiféle ellenállás nélkül. (…) 
A különbözőség viszont teljesen felbomlik a 
körtánc-, sortánc-, lánctáncok esetében. Itt 
mindenki “egyenlő rangú fél“ ként vesz 
részt: minden egyes személynek figyelnie kell 
a zenére, a többi partnerre, és önmagára, 
vagyis a táncra. (…) 
   A „zöves”- vagyis öves tánc, a cím humo-
rosan követi a csángó elnevezést, ahol sok-
szor egybekapcsolódik a névelő “z” hangja a 
következő szó magánhangzójával. 
(...) Régebben csak férfiak járták, oldalt 
egymás övébe kapaszkodva. Innen jön az el-
nevezése is: öves, románul: brüu. Használa-
tos e’mellett még a hátul kézfogás és váll-
fogás. (...) 
 ”Gergelem” 
(...) A Gergely tánc, ellentétben a szerbával, 
a kis körtáncokkal, vagy a páros-, és sortán-
cokkal, elmélyülő, magába forduló, majdnem 
meditatív hagulatot jelenít meg. Ezt a hangu-
latot idézi meg a kaval mély, sustorgó 
hangja,(...) 
  A “Bacsói bál” című esszé újból 
különleges területre vezet el, a Bákó melletti 
Bacsoj fanfáros zenész faluba. A Kerényi 
Róberttel tett gyűjtőutak színfoltjai a mold-
vai cigány zenészeknél folytatott gyűjtések. 
Az esszében személyes élmények mentén 
kaphatunk bepillantást kissé a cigányos 
szokásrendbe. 
(...) Kézbe vettük a tányérokat, s ettünk, 
beszélgettünk, kacagtunk. Robinak fordítot-
tam románról magyarra, amit nem értett. A 
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legtöbbet nem értett, így kulcsfontosságú 
személynek érezhettem magam, na, nem a 
kikezdhetetlen román nyelvtudásom, de a 
kölcsönös szimpátia miatt igen jól 
működötta cigány főnök, és köztem a kom-
munikáció.  
Eljött a bál ideje. 
- Feküdjetek le!- szólt Jánku. 

- Nem, nem vagyunk fáradtak! Nem azé’ jöt-
tünk…- hiába, nem lehetett visszakozni, 
most ő a főnök (4), ez a parancs. 
  Beszürküllt, be is sötétedett, de Jánku csak 
nem jön, (...) 
   A lap Kitekintő rovata néhány indiai 
útleírásnak is helyet adott “Kanyargós uta-
kon Radzsasztánban” útinapló részletek-
ben meséli el a radzsasztáni zenész-, és tán-
cos közösségekben tett utazásokat. 
(...) Útunk gyönyörű sivatagi tájon vezetett: 
ritkás növényzet: kórók, kaktuszlevelű bok-
rok, vékonylevelű fák, mintás homoktenger 
kisebb-nagyobb dünékkel. A fák közt elébb-
elébb tevék legeltek, ették a magasból a 
megsszáradt falevelket. Az útak szélén te-
henek, kecskék kószáltak, itt-ott egy-egy 
sudár termetű, pásztor is felbukkant, 
hosszú.lobogó fehér ruhában, kezében bot-
tal, színes turbánnal a fején. Megálltunk egy 
kisebb faluban. (...) 
   Indiai-magyar népi énekpárhuzamok /
Radzsasztáni, moldvai, gyimesi dallamok/ e 
két, távoli kultúra kapcsolódási pontjait mu-
tatja be, főként zenén keresztül: 
   (...) A zenei felvétel néhány jellegzetes 
párhuzamos vonást szeretne bemutatni két, 
földrajzilag távol eső népzenei hagyományá-
ból, nevezetesen a magyar népzene erdélyi: 
gyimesi és moldvai csángó, valamint az 
észak-indiai, radzsasztáni ének-, és hangsze-
res zene repertoárából. A hasonló zenei 
hangulatot megidéző dallamok, természetes 
módon illeszkednek egyik a másik után. 
Mikor a szoroson lemész,                        
Piritamo pirit / Szerelem, szerelem, 
Arra kérlek, vissza ne nézz,                     
Piardur des matti ja,/ Szerelemér’ messzire 
ne menj 
Hogy szívednek ne legyen nehéz,          Baso 
hamari nagare,/ Maradj városomban, 
Mikor idegen földremész.                        Um 

mango, tum kha./ Én keresek terád! 
/ Gyimesi keserves/          / 
Radzsasztáni népdal/ fordítás: Ábrahám Ju-
dit 
   A folyóirat tíz éves jubileumának ünnepe 
sikerélmény mindannyiunk számára. 
Időközben fejlődtünk, mind a folyóirat kölső 
megjelenésére vonatkozóan, mind pedig tar-
talmi szempontból. Azon túl, hogy fontos-
nak tartottam a csángó kulturális hagyaték 
bemutatását, inspiráló volt számomra 
Tampu Sztelian munkáimmal szemben kiny-
ilvánított lelkesedése, elismerése. Szamosi 
Elemér bácsi tevékenysége, felelősségteljes 
hozzáállása a háttérből ugyancsak 
nagymértékben segítette a lap fennma-
radását. Gratulálni szeretnék minden 
szerkesztő munkatársnak is egyben, örülök, 
hogy olyan szellemi körben dolgozhatok, 
amelynek tükrében magamat és egymást 
szépnek látjuk, ahol egymást lelkileg táplál-
juk, felemeljük. Köszönöm! 
 

                Ábrahám Judit 2018, Budapest 
 

 

(1)     Zoli bácsi: Kallós Zoltán 
(2) kenő asszony: erdélyi, falusi 

csontkovács 
(3)   restás cigány: földbe vájt, házakban 

laktak, vagy echos szekeren, többnyire 
gyűjtögető életmődot folytattak 

(4)    most ő a főnök: ugyanis, amikor Buda-
pesten léptek fel, mi parancsoltunk 
nekik, de ez most az ő területük, 
minekünk kell követnünk a szokásai-
kat 
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  Moldvai utunkról 
 
Moldvait írtam, de Moldva valójá-

ban a végcél volt, előtte még volt néhány 

fontos állomásunk. De, hogy ne a végével 

kezdjem: az utazást hosszas készülődés 

előzte meg, nem kis izgalommal. Korábban 

volt már ugyan három hasonló útja is az 

Egyesületnek, de közben két év kimaradt. 

Egy ilyen utazás csak jelentős támogatással 

valósítható meg, márpedig ezzel a közvetle-

nül megelőző két évben nem rendelkeztünk. 

Ez évben a Bethlen Gábor Alaphoz benyúj-

tott pályázatunk kedvező elbírálása eredmé-

nyeként ötnapos nagy programot tervezhet-

tünk. Köszönet érte! 

Utunk célja volt a moldvai és a gyi-

mesi csángómagyarokkal közösen megem-

lékezni a meghirdetett Mátyás király év ke-

retében néhai nagy királyunkról, valamint a 

101 évvel ezelőtt született csángókutató, 

történész, nyelvész, néprajzkutató Mikecs 

Lászlóról.  A tragikusan fiatalon elhunyt 

tudós több műve közül minket leginkább 

érdekel Csángók című munkája, amely má-

ig az egyik legjobb, legalaposabb összefog-

lalás a csángókérdésről.  – A korábbiakhoz 

hasonlóan most is Csíkszeredában készül-

tünk átadni az Egyesület által alapított La-

katos Demeter emlékérmet és Emléklapot 

olyan személyeknek, akik különösen jelentős 

munkát végeztek a csángók, illetve az Egye-

sület érdekében. A felsoroltakon kívül ké-

szültünk a moldvai Magyarfaluban külön 

Mátyás-megemlékezésre is. 

Október 13-án egy 9 fős bérelt buszt meg-

töltve, Bogdán Tibor tagtársunk vezetésével 

indultunk, az időjárás remek volt (egyébként 

végig), „beugrottunk” üdvözölni a Magyar-

országra áttelepült Lőrincz Celesztint, a 

Csángó Rádió közelmúltban Magyar Örök-

ség Díjjal kitűntetett működtetőjét. Innen 

igyekeztünk volna egyenesen Csíksomlyóra, 

ahol foglalt szállás várt bennünket, azonban 

a Feketetói vásár miatt másfél órát veszteg-

léssel töltöttünk az országúton. Végül min-

den jól alakult, s másnap folytattuk utunkat 

Gyimesközéplokra Halász Péter volt titká-

runkhoz a közös programunkat egyeztetni, 

majd együtt mentünk tovább Gyimesbükkre, 

ahol részt vettünk Salamon József helybéli 

plébános úr által tartott szentmisén. A szer-

tartást követően Halász Péter az őszi termé-

nyekkel díszített templomban megtartotta 

első előadását Mátyás király és Moldva kap-

csolatáról. A kevesek által ismert történet 

megérdemelné, hogy itt is szerepeljen, de 

helyhiány miatt erről le kell mondanunk.  

Péter egyébként a dolgozatát két - egy hosz-

szabb és egy rövidebb - változatban is elké-
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szítette, tekintettel az aktuális hallgatóságra. 

A plébánia egyúttal az egyházközség idős 

tagjait is köszöntötte mind a misén, mind az 

azt követő „fogadáson”, minket is meghívva 

erre, és itt néhány szép hangú kisiskolás lány 

remek hangversenyt is rögtönzött az egybe-

gyűlteknek. Megemlítem, hogy a mise abban 

a híres templomban volt, amely a múlt szá-

zad hetvenes éveinek legendás plébánosa, 

Dani Gergely kitartásának köszönheti 1976. 

októberi felszentelését. Dani Gergely (és 

egyik elődje, György Lajos) síremléke köz-

vetlenül a gyönyörű 

környezetben lévő 

templom mellett 

van.   

Salamon atya a mise 

után közös ebéden 

látott vendégül min-

ket, majd a Dani 

Gergely nevét viselő 

általános iskolában 

tettünk látogatást, ahol a helyi oktatásról 

kaptunk tájékoztatást (és finom kávét). Ezek 

után Csíkszeredába vitt az utunk, ahol a 

Csángó Bentlakásos Iskolával közös rendez-

vényen vettünk részt. Ennek előkészítője és 

sikeres megszervezője az iskola fiatal igaz-

gatónője, Ferencz Gabriella volt. Az iskola 

diákjai szép moldvai és gyimesi ének- és 

táncprogramot mutattak be, itt is elhangzott 

Halász Péter Mátyás király és Moldva kap-

csolatáról szóló előadása, Kóka Rozália tag-

társunk illusztrálta is azt. A továbbiakban 

Mikecs Lászlóra emlékező előadást hallgat-

tunk meg Halász Pétertől, majd ünnepélye-

sen átadtuk az elnökségünk elé terjesztettek 

közül három kiválasztott jeles személynek: 

Deáky András gyimesbükki nyugalmazott 

iskola igazgatónak, Salamon József gyimes-
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bükki római katolikus plébánosnak és Mirk 

Szidónia-Katának, a Csíkszeredában meg-

jelenő Moldvai Magyarság című folyóirat 

felelős szerkesztőjének. Negyedik kitünte-

tettünk, Szamosi Elemér tagtársunk beteg-

sége miatt nem utazhatott Csíkszeredába, 

ezért Ő az Egyesület novemberi közgyűlé-

sén vehette át az Emlékérmet és -lapot. Az 

átadáskor elhangzott laudációk jelen szá-

munkban is olvashatók.  

Az idő múlása miatt a helyi oktatásról tájé-

kozódnunk csak később, magánbeszélge-

tésben volt lehetsé-

ges.  

A rendezvényen 

jelen volt a Ma-

gyar Rádió Kos-

suth adójának 

munkatársa, Oláh 

Gál Elvira, az álta-

la készített összeál-

lítás azóta el is 

hangzott a Határon kívül című műsorban. 

Egyébként úgy szólván valamennyi kinti 

rendezvényünkről készült sajtóanyag, vala-

mint a facebookra is felkerültek beszámo-

lóink, illetve fényképeken és videón is 

megörökítettük az eseményeket. 

A következő napot Pusztinában töltöttük, 

ahol a Nyisztor Ilona által vezetett Magyar 

Házban tartottunk közös rendezvényt a Ház 

iskolás csoportjával, amely versmondó, 

mesemondó, énekes és hangszeres zenés 

programmal készült. Műsorukat szép gesz-

tusként egy Lakatos Demeter-verssel kezd-

ték! Itt is megemlékeztünk Mikecs László-

ról, és Halász Péter írása alapján Bogdán 

Tibor beszélt Moldva fejedelmének és Má-

tyás királynak különös: hol háborús, hol 

szinte baráti kapcsolatáról. 



Mind a csíkszeredai, mind a pusztinai ren-

dezvény oldott hangulatú közös étkezéssel 

és beszélgetéssel végződött. 

Moldvai záró napunk jó része 

Magyarfaluban telt, ahol a helyi plébános 

úr engedélyével a gyimesfelsőloki esperes-

plébános, Berszán Lajos atya tartott ma-

gyar nyelvű szentmisét, szentbeszéddel, 

majd a közös étkezés után másik jeles ese-

ményre került sor: a Magyarfaluból ha-

zánkba települt Bogdán Tibor, a tulajdoná-

ba jutott, művészi Mátyás király plakettet a 

helyi iskolának ajándékozta. Itt ünnepélye-

sen, Lajos atya áldásával és hazánk Csík-

szeredai konzuljának beszéde közben el is 

helyezték azt két, az Egyesület által ado-

mányozott, bekeretezett szöveggel: egyik 

Mátyás királynak, a másik Mikecs László-

nak állít emléket. A Tibor által szervezett 

eseményen a Marosvásárhelyi Rádió két 

munkatársa is jelen volt, az itt készített mű-

soruk hamarosan adásba is került.  

A rövid ünnepség után az iskola kertjében 

lévő színpadon a helyi Kerek alma, falapi 

nevű kisegyüttes (vezetőjük Bogdán Tibor 

édesanyja) bemutatta ének és táncprogram-

ját, majd Halász Péter itt is megemlékezett 

Mikecs Lászlóról és Mátyás királyról. Zá-

rásul Mirk Szidónia-Kata bemutatta a 

Moldvai Magyarság folyóiratot, és kiosz-

totta a magával hozott lapszámokat. 

Az idő előrehaladása miatt csak rövid láto-

gatásra futotta Forrófalván és Klézsén, 

utóbbi helyen Duma-István András emiatt 

meg is orrolt ránk, teljes joggal. Talán lesz 

rá mód, hogy jóvátegyük! 

Csíksomlyóra tartva megálltunk még Gyi-

mesbükkön, ahol Salamon atya várt ben-

nünket jó szóval és finom hideg vacsorá-

val. 
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Fizetett szállásaink és az ellátás mindenütt 

nagyszerű volt, a csupa szív emberekről kü-

lön kellene írni. 

A tapasztaltak - és a hallottak - alapján 

örömmel állítom:  jól sikerült rendezvény-

sorozatot támogatott a Bethlen Gábor Alap!     

Keöves Ferenc 

 

Lakatos Demeter 

SZERETNÉM 

Szeretném, menjek világat, 
Hozzok boldogság-virágat, - 
Nem hogy kolopomba tedny, 
Vagy egísz nap csak bűzgelny, - 
Nem ezirt mennék kereszny. 
 
Egísz világat feljáram, 
Aszt tudom, nem találam. 
Eszt már nogyond sokond kérik, 
Meglenne: szemmid nem szérik; 
Ezt már szokond nem üszmérik. 
 
Másak bombákat csinálnak, Rázbelre isz 
készend állnak: 

Világat hogy tönkretegyik, 
Testvérek egymást megegyik, 
Nem félnek és nem szígyelik. 
 
Szeretnék máma szegítni 
Zembereket kybékítny, 
Ne míg mérgezzík a világat, 
Ellensíg eliget vágatt, 
Kergetjük a boldogságat. 
 
Ez az imádatt virágszál 
És mindenkynek kürül áll, 
Aranynál is szebb és drága, 
Drágább mint szemnek világa 
Boldogságnak a virága. 
 
Hul szeretet, ott származik, 
És csak szívekbe virágzik, 
Hul béke vaan világba, 
Népek élnek boldogságba, 
Ípp mind a menyeországba. 
 



 
 

Szamosi Elemér    
köszöntése  

 
Tisztelt hallgatóság, 

hölgyeim, uraim! 
 
 
 
 

A Lakatos Demeter emlékérmet mindenkor 

azoknak adja a Lakatos Demeter 

Csángómagyar Kulturális Egyesület, akik a 

moldvai magyarság vagy másképp mondva 

a moldvai csángómagyarok érdekében ön-

zetlenül tevékenykedtek, alkottak. Az ünne-

pélyes alkalomra, Szamosi Elemér munkájá-

nak elismerésére itt Csíkszeredában a Kós 

Károly Szakközépiskolát választotta a szer-

vező Ferencz Gabriella, a „bentlakás” veze-

tője. Az elhangzott két „M” betűs megemlé-

kezéshez hozzáteszem, hogy ebben az év-

ben, 2018-ban van Kós Károly születésének 

135. évfordulója, ezért is méltó a hely meg-

választása. 

 

Szamosi Elemér jelölése erre a díjra életpá-

lyáját, munkásságát tekintve mindenképpen 

méltányos. Lelkiismeretes munkájával, pél-

damutató kiállásával és nem utolsó sorban 

eszmeiségével, segítőkészségével a csángó 

ügy legmegbízhatóbb képviselőinek egyike 

lett. Ő nem az irodalommal, történelemmel 

vitte az ügyet előre, hanem az Egyesületet 

tartó oszlopként végezte töretlenül a munká-

ját. 

 

Szamosi Elemér erdélyi szülőktől, 1928. 

június 17-én született Budapesten. Az elemi 

iskola 4 osztályát 1934-1938 között Kiskun-

majsán, a gimnázium 8 osztályát a Kalocsai 

Jézus-társaság Szent István Gimnáziumában 

végezte, ahol 1946-ban érettségizett. Ezután 

a József Nádor Műszaki Egyetem Közgaz-

daságtudományi Karán tanult 2 évet, majd 

egy évig a kommunista rendszer által létre-

hozott Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetem hallgatója volt. Mivel nem írta alá 

a Mindszenty József halálra ítélését követelő 

ívet, az utolsó évben eltávolították az egye-

temről. Ezután a szakterületén csak vidéken 

kaphatott munkát: Székesfehérváron, Vesz-

prémben dolgozott pénztáros és könyvelő 

szakterületen. A szakmai csúcsát 1952-ben a 

Veszprém Megyei Tanács Kereskedelmi 

Osztályán érte el, ahová főkönyvelőnek ne-

vezték ki jó munkája eredményeképp. Mun-

kája mellett elvégezte a mérlegképes köny-

velői tanfolyamot is. 

 

Az 1956-os forradalomban aktív szerepet 

vállalt, amikor elfogadta 1956. október 27-

én a Megyei Tanács dolgozóinak döntését, 

akik megválasztották a hivatal Munkás-

tanácsa elnökhelyettesének.  

A forradalom leverése után 1956. december 

31-én megszüntették munkaviszonyát. 

1957 augusztusában letartóztatták, és az un. 

népbíróság jogerősen 3 év börtönbüntetésre 

ítélte a forradalomban betöltött tisztségéért. 

A veszprémi várbörtönben és a Baracskai 

Munkatáborban töltött 20 hónap után 1959-

ben amnesztiával szabadult.  

Az elszenvedett büntetések nem törték meg. 

1957-1961 között fizikai munkát végzett, 

majd a lemezlakatosi szakmunkás vizsgát és 

a német nyelvvizsgát is letette. Ezután sike-

rült visszatérnie a szakmájához, sőt 1972-

1976 között elvégezte a Számviteli és Pénz-

ügyi Főiskolát is. 2017 végén a 90. életév-

ében fejezte be könyvelői pályafutását. Lé-
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nyeges politikai szempontja volt egész élete 

során, hogy pártnak tagja nem volt és ma 

sem az. 

 

A politikailag nehéz időkben, 1960-ban kö-

tött házasságot. Felesége mindvégig segítet-

te és 4 gyermekkel is megajándékozta. Ma 

boldog nagyapa, már 10 unokája van. 

 

Szamosi Elemér életének e rövid áttekinté-

sével láthatjuk, hogy a megpróbáltatások 

ellenére mindig a jó oldalt választotta. Az ő 

nagy érdeme, hogy a küzdelmes pályafutása 

mellett is maradt energiája a családjával és 

a moldvai csángómagyarok életével, kultú-

rájával foglalkozni, segítésükben tevékeny-

kedni. 

 

Mi vonzotta őt a moldvai 

csángómagyarokhoz? 1990 előtt - talán az 

erdélyi gyökerei is közrejátszottak ebben - 

Domokos Pál Péter előadásain vett részt és 

így szerzett tudomást a moldvai 

csángómagyarokról. Az előadások hatására 

több civil egyesületben is kereste a helyét: 

így a Rákóczi Szövetségben, az Erdélyi 

Szövetségben, a Budapesti Székely Körben 

és az Erdélyi Magyarok Egyesületében, va-

lamint a Kárpátaljai Szövetségben is. Az 

utóbbi 3 helyen könyvelési és mérlegkészí-

tési tudását is önzetlenül hasznosította. 

 

A Lakatos Demeter Csángómagyar Kultu-

rális Egyesülettel a kapcsolatot 1990 végén 

vette fel. Már az egyesület tagjaként az első 

pápalátogatás során ismerkedett meg sze-

mélyesen a moldvai csángómagyarokkal, a 

forrófalvi küldöttség révén. 

1995-ben a csíkszeredai barátja egyik fiával 

először járt Moldvában, ahol a Lujzi-

Kalagorban élő Csernyik Mária néni család-

ját látogatta meg. Az ő fiaival, akik Budapes-

ten dolgoztak a Magyarok Világszövetségé-

nél, sokáig személyesen tartotta a kapcsola-

tot.  

2000-ben ismerkedett meg a moldvai 

csángómagyarok nagy egyéniségeivel: Klé-

zsén Duma Andrással, Forrófalván Antal 

Vajda Jánossal és a Magyarországon élő 

somoskai Kotis Mihállyal is. Később ismer-

kedett meg Nyisztor Tinkával, Nyisztor Ilo-

nával és Bilibók Jenővel, Demse Mártonnal. 

2000-2015 között Szabófalvát, Trunkot, 

Pusztinát, Klézsét, Forrófalvát, Magyarfalut 

és Bákót látogatta meg. 

 

2009 végén vette át az Egyesület rossz álla-

potban lévő könyvelését és a pénztárosi 

munkáját. Közreműködött az Egyesület 

könyvelésének és adónyilvántartásainak nap-

rakész állapotba hozásában. E munkában se-

gítségére volt a csákvári református Gyüle-

kezet esperes-lelkészének, dr. Kis Boáznak a 

közvetítése révén az ő könyvelőjük, Zink 

Piroska. Ezt követően 2010-2013. években 

az egyszeres könyvelést, majd 2014-2017 

években számítógépen végezte a törvény 

szerint előírt könyveléseket. A bérszámfejté-

si és adóbevallási, a mérlegkészítési, a sta-

tisztikai és a különféle elszámolási munkákat 

is ellátta. Részese volt a banki ügyintézések-

nek, továbbá a munka- és megbízási szerző-

déseket, valamint pályázatokat is ő készítette 

elő, illetve részt vett ezek elkészítésében. 

 

Az egyik legnehezebb feladatként az Egye-

sület tisztújításaival és Alapszabály változta-

tásaival kapcsolatos munkákat is ellátta a 

Törvényszéknél. 

A mai napig együtt végzi Tampu Steliannal 
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és Lengyel Gyulával a Moldvába, Erdélybe 

és belföldre történő postázásokat, továbbá az 

Egyesület Csángó Tükör folyóiratának anya-

gi hátterét biztosító pályázatírási és elszá-

molási teendőket. 

 

Jáki Sándor Teodóz atya elnöksége alatt se-

gítséget nyújtott az elnöki munkákhoz. 

Teodóz atya váratlan halála után intézte a 

megemlékezéssel kapcsolatos teendőket. 

Négy évig végezték a KEMCSE részéről 

Toroczkay Katalinnal a Márton Áron Kollé-

giumban lakó és a magyarországi főiskolai 

és egyetemi tanulmányok végzéséhez szük-

séges előkészítő éveket végző moldvai fiata-

lok támogatását és a tanárokkal a konzultá-

ciókat. 

 

Sajnos Szamosi Elemér előrehaladott kora 

és egészségi állapota miatt nem lehet itt 

Csíkszeredában köztünk testben, csak lélek-

ben. Ezúton kívánunk neki sok sikert, egész-

séget további munkájához, feladataihoz. 

 

Gyöngyössy Lajos 

 

Elhangzott:  

Csíkszeredában 2018. október 14.-én, 

Budapesten 2018. november 6.-án. 

 

 

 
 
Lakatos Demeter 
 
 
ÚGY KÉNE 
 
 
Ebben a zavaros világban 
ne álljon igozság bombákban, 
szabadság ne legyen hozugság, - 
máskippen szármozik tolvajság! 
 
Igazi barátságba ha élünk, 
egyik a másiktul nem félünk. 
Ha nem kívánjuk mász vagyanát, 
ma nem látnál anya katanát. 
 
Ne tültsük züdűt fegyverekkel, 
más dolgot sánjunk zemberekkel; 
míg anya seb vaan kinitva, 
míg rák is kéne meg gyivítva! 
 
Kórházokbon vaan elig beteg, 
ezetten földen míg rengeteg, 
öcsék is mindig verkednek, 
a fiú és apa nem egyeznek. 
 
Nehez az életünk, és kurta, 
és rút, mind elígetett turta. 
Szenky nem fárad, hogy szebb legyen, 
minden ky csak igyan és egyen. 
 
A fülden lenne menyeország, 
mindenkinek jutna boldogság, 
ha népek ma egymást szeretnék, 
fegyvereket el engesztenék! 
 
Szobufalva, I/II. 1968. 
(OSzK Fond 402/71) 
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magyarság megmaradásáért. 

Ebbe a vonulatba helyeztem el magamban 

Deáky Andrást, aki – saját szavaival: az ott 

élő csángó magyarok szellemi mindenese 

lett -; Ő is meghallotta a szót: 

„rendületlenül”. 

 Van vagy húsz éve, hogy először hallottam 

Róla, a gyimesi Tanár (később Igazgató) 

Úrról, akit a többségi nemzet hivatalai, hiva-

talosságai meg nem szűnően igyekeztek le-

nyomni, elhallgattatni, megalázni, megfé-

lemlíteni. De mindhiába, ez az ember nem 

hagyta magát. Lehet, hogy nem tudta volna, 

hogy az mi? Másról is van szó. Mérhetetlen 

erőt adott Neki a hite és az az érzés, hogy Ő 

a magyarsághoz, a gyimesi néphez és annak 

hagyományaihoz tartozik, köteles mindazt 

őrizni, és jó tanárhoz méltóan továbbadni az 

Őt követő nemzedékeknek. Hogy legyenek 

továbbvivői az Ő példájának. Erre tette föl 

az életét, ember ennél többet nem nagyon 

adhat. 

 Hálásak lehetünk a Székely Mikó Kollégi-

umnak, amiért ezt a mély magyarságtudatot 

beléoltották, ahogy lentebb idézett könyvé-

ben írta. Hogy egy (vagy több?) tanár mire 

képes! (Zárójelben jegyzem meg, hogy utol-

sónak tartott kiváló polihisztorunkkal, Her-

man Ottóval egy miskolci iskolában történt 

ugyanez, jó százhetven évvel korábban.)  

Éppen tizenegy nappal van túl a 77. szüle-

tésnapján. Nem a Gyimesek szülötte, de ez 

ne tévesszen meg senkit. Felmenői régebben 

itt éltek, ide költöztek vissza, így Ő is ide 

tartozónak érezte magát. Iskolái elvégzése 

után román-magyarszakos tanárként kijárta, 

hogy a már csak román nyelvű gyimesi álta-

lános iskolában órarenden kívül magyar 

nyelvet taníthasson. Naná, hogy idővel meg-

tiltották, de újra kezdte; megint megszűntet-
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Deáky András köszöntése 
 
 
Közel negyvenöt évvel ezelőtt léphettem 

először Erdély földjére (eljutottam természe-

tesen Csíkszeredába is), és addig elképzel-

hetetlen élményekben volt részem csatango-

lásaim során. Érvényes ez a tájra, az épített 

környezetre, de mindenek fölött az emberek-

re. Persze hogy megjött a kedvem, mennél 

többet megtudni erről a valaha Magyaror-

szág részét is képező kisebb országról. Így 

azután egyre újabb és újabb szellemi és al-

kotó, szülőföldjükhöz feltétlen hűséggel és 

szeretettel ragaszkodó nagyságokkal 

„találkoztam”. Példáim töredéke: Apáczai 

Csere János, Misztótfalusi Kis Miklós, gróf 

Bánffy Miklós, Kós Károly, Benedek Elek, 

Márton Áron, Domokos Pál Péter, Kallós 

Zoltán. Mindnyájunk örömére sokan voltak 

s vannak még, de nem sorolom tovább. 

Önök már bizonyára rájöttek, hogy miért 

őket hoztam föl: mert a legkritikusabb idők-

ben itt maradtak a szülőhazában, vagy ide 

visszatértek, hogy tegyenek érte s az itt élő 
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ték, akkor pedig gazdálkodni tanított, ker-

tészkedni, méhészkedni. Ezekről a Tőle ka-

pott könyvből tudok, amelynek címe: Szem-

ben az árral, ami az alcímmel (Élet a Gyi-

mesekben) együtt az igazán sokatmondó. 

Anélkül, hogy panaszkodna, tárgyilagosan ír 

azokról a kínzás számba menő atrocitások-

ról, amelyek a magyarságot érték a Gyime-

sekben. IS! – teszem hozzá. Halász Péter 

szavaival: „hogy a magyarság elleni gyűlöl-

ködés milyen mélyen beivódott a többségi 

nép érzelemvilágába ”. Megdöbbentő, hogy 

a bosszú az életveszélyes fenyegetések mel-

lett még az ártatlan kutyákat sem kímélte. 

Mint ahogyan a Márton Áron püspök urat 

hordozó lovat félholtra verték, közel hetven 

éve. 

És hasonlóan nagy az a szenvedés, amelyet 

azok az ottani csángómagyarok okoznak, 

akik megtagadják magyarságukat! 

Amikor három évvel ezelőtt személyesen is 

megismertem, azt vártam, hogy zúdulni fog 

belőle a panasz. Hiába vártam. Néztem és 

hallgattam Őt, amint higgadtan, derűvel be-

szélt a „birodalmáról”, s ha kérdeztük, tár-

gyilagosan, meggyőzően tárta elénk nép-

ének, a többségi nemzet által megfélemlített 

gyimesi csángóknak az életét. 

Hihetetlennek tűnt, hogy ez az az ember, 

akinek a nevétől volt „hangos” 2008 tava-

szán a magyar média. Ugye emlékeznek, 

főleg azok, akik jelen is lehettek a felkavaró 

eseményen, a történelmi Magyarország leg-

keletibb néhai őrházának felújítását követő 

avatásán. Hogy egy bakterháznak ekkora 

jelentősége volna, azt még ő maga sem gon-

dolta volna, de meglátta, hogy az egy rend-

kívüli erővel bíró szimbólum az arra járó 

magyarok számára, és cselekedett. A néhai 

Lőrincze Lajossal, kiváló nyelvészünkkel 

együtt mondom: „megnől az ember szíve”. 

A történetet  az itt lévők nálam jobban kell 

ismerjék, nem szükséges végigmondanom. 

De azt a kitartó, sokszor reménytelennek 

tűnő, áldozatos munkát és küzdelmet gyak-

ran fel kell idéznünk magunkban, amelynek 

ez az állomás (?) a hozzá közeli többi épü-

lettel együtt része, kiegészítése a fentebb 

mondottaknak. 

Hosszan folytathatnám, inkább azonban egy 

másik eseményt szeretnék felidézni. Két és 

fél évvel ezelőtt Budapesten „Deáky András 

nyugalmazott tanár gyimesi csángókat meg-

tartó nemzetszolgálata” Magyar Örökség-

díjban részesült. Szokás ilyenkor, hogy a 

kitüntetettek közül egyvalaki szól az egybe-

gyűlt ünneplőkhöz. Nem véletlen, hogy ez 

alkalommal Deáky Andrást kérték föl rá, aki 

rövid, ám annál tartalmasabb beszédét a kö-

vetkező gondolatokkal zárta: „ Ne szégyell-

jünk magyarok lenni! De egy percig se fe-

ledjük, hogy csak addig vagyunk jó magya-

rok, amíg magyarságunkkal nem sértünk 

meg más nemzeteket!”  

Bizony, ezt a felülemelkedettséget is meg 

kellene Tőle tanulnunk! 

 

Kedves István! Tudom, hogy mindahhoz, 

amit elértél, gyakran sikerült itthon és hatá-

raitokon túl is társakat találni, akik között 

biztosan első a feleséged. Őt is, őket is tisz-

telettel köszöntöm, és kívánom: Isten éltes-

sen Benneteket, tartson meg nekünk sokáig!/ 

 

                                              Keöves Ferenc 

 

 

 

Páty-Csíkszereda, 2018. október 14. 

 



nyelvének, a magyar nyelvnek üldözött vol-

tát. Az óvodában, ahol csak románul beszél-

tek hozzájuk, semmit nem értettek, az isko-

lában a magyar szót nem kedvelték, közben 

ütötték, verték őket.  A plébániai hittant 

csak román nyelven oktatták, amit bemagol-

tak. A gyóntatóhelyen, a gyerekek csak ma-

gyarul vallották be az apró bűneiket, hibái-

kat. A lekész magyarul is kellett szóljon, 

mert másképp nem tudott értekezni velük a 

szentgyónásban.   

   Édesapja kérésére először egy Kézdivásár-

helyről odaszármazott óvónő megtanította 

magyarul írni, olvasni, ami hatalmas él-

ményt jelentett számára. Felismerte, hogy a 

magyar ABC-s könyvben a rajzok mellett, a 

szavak többségét ismeri és ugyanúgy mond-

ják Kalagorban is, mint a magyar föl-

dön. Nekik azelőtt is és ma is azt mondják, 

hogy nem magyar beszéd a  moldvai beszéd. 

A hazugság felismerése, megváltoztatta az 

életét, ami ma is meghatározza a hazugság 

elleni küzdelmét.    

   Jó eszű gyermek volt, szülei taníttatni 

akarták. A kalagori származású Horvát An-

tal, akkor pusztakaláni plébános javaslatára, 

Gajdó Zoltán, kászoni plébánoshoz irányí-

tották, akinek közbenjárására továbbtanulha-

tott Kézdivásárhelyen, a Kanta utcai Nagy 

Mózes Elméleti Líceumban. Az iskolában jó 
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Salamon József gyimesbükki      

plébános 
 

Gyimesbükkön, az ezeréves határra látogató 

zarándok lépten – nyomon emlékjelekbe 

ütközik: I–II. világháborús kereszt és dom-

bormű, ’56-os kereszt, plakett, ’89-es áldo-

zatok emléktáblája, a környező hegyekben, 

a plébánia kertjében szétszórva hősök-

áldozatok sírhalmai, a Hit kapuja, a Megma-

radás oszlopai, Márton Áron keresztútja, a 

Kontumáci kápolna, a különleges és egye-

dülálló kálvária, mind-mind azt tudatják, 

hogy vérrel megszentelt tájon jár az ember. 

A múlt történéseinek megörökítője, aki so-

kakat mozgósítva létrehozta ezt a Kárpát-

medence keleti peremén ékeskedő nemzeti 

emlékhelyet, Salamon József, a moldvai 

csángó származású, gyimesbükki plébános.  

   Salamon József 1963. március 4-én szüle-

tett a Bákó megyei Lujzikalagorban. Édes-

anyja Bíró Anna, édesapja Salamon Mihály. 

Kilencen voltak testvérek. A gyermekek mé-

lyen hívő szüleik, nagyszüleik gyengéd sze-

retetében, gondos nevelésében növekedtek. 

   Salamon József, miként a többi moldvai 

csángó magyar gyermek óvodába, iskolába 

kerülve nagyon hamar megtapasztalta anya-



magyar tanárnője volt, akinek vezetésével 

zsenge kora ellenére nagy boldogsággal fe-

dezte fel a magyar nyelv szépségeit.  

   Sorsdöntő esemény volt számára, amikor 

valaki a kezébe adta Domokos Pál Péter 

moldvai magyarokról szóló könyvét.  Ebből 

a könyvből azt is megtudta, és ez nagy büsz-

keséggel töltötte el, hogy korábban Petrás 

Incze János is az ő iskolájában tanult.  

   A 11-12. osztályt Gyulafehérváron, a kis-

szemináriumban végezte. Ott leérettségizett 

és felvételt nyert a teológiára.  

   A tanulmányok megkezdése előtt kilenc 

havi katonai szolgálatot kellett teljesítenie. 

A Nagyvárad melletti Belényesen töltötte a 

katonaidejét. Kemény, kommunista, ateista 

idők voltak ezek, sokszor megalázták őket.  

   Alig kezdte meg első teológiai évét, 1982. 

november 4-én, bukaresti utasításra, a csán-

gó származású kispapoknak négy órán belül 

el kellett hagyniuk a teológiát.  

   Az érettségijét, mivel egyházi iskolában 

szerezte, nem ismerték el. Építkezésen vál-

lalt munkát, raktáros lett, de mint mondta, ez 

idő alatt a papi hivatásában mégjobban meg-

erősödött. Az őket ért sérelem miatt levelet 

írt a minisztériumba, amelyre ugyan soha 

nem kapott választ, de egy idő után vissza-

térhettek a teológiára és befejezhették tanul-

mányaikat.  

   Primiciájára ünnepi szónoknak Sebestyén 

Ottó brassói káplánt kérte fel, aki nagyszerű, 

románul elmondott prédikációja után ma-

gyarul folytatta beszédét. Valóságos botrány 

tört ki, majd hetekig tartó kihallgatások, szü-

leinek zaklatása következett.  

   Állomáshelyei: Brassó-Bolonya, mint dia-

kónus, Ditró, Szászrégen, mint segédlelkész, 

1995-től a besztercei Óradna  után, 1997-től 

Gyergyóhodos, Galócás, majd 2004-től Gyi-

mesbükkön mint plébános, példaképe, a 

templomépítő, bátor Dani Gergely plébános 

utódja lett.  

   A hivatásáról így vallott: 

„A papi hivatásban van valami megfejthe-

tetlen szépség, valami ellenállhatatlan von-

zás, ami az embert elkápráztatja. Nekem a 

világon a legfontosabb a Jóistennel való 

kapcsolatom és a hit értékeinek átadása.”  

   Minden tudásával, minden erejével a rábí-

zott közösség identitásának megerősítésén 

fáradozik. Szerinte az emberek számára az 

a legfontosabb, hogy tudják, valójában kik 

is ők. Különösen a gyermekek nevelését, 

hitükben, magyarságukban való megerősí-

tését tartja legfőbb feladatának. Ezt a célt 

szolgálják a gyimesi emlékhelyek, a cserké-

szet, a táborozások, a mesemondó verse-

nyek, a népdalversenyek, amelyeknek Sala-

mon József plébános úr mind-mind szerve-

zője, mozgatója.  Világosan látja, hogy Gyi-

mesbükk önkényes Bákó megyéhez csatolá-

sával, az ott élő magyarok is szinte a mold-

vai csángó magyarok sorsára jutottak, ezért, 

a továbbra is a gyulafehérvári püspökség-

hez  tartozó egyházközségének hatványo-

zott szerepe van hívei oltalmában. Ezt a ha-

talmas feladatot vállalta, és ezzel küszködik 

immár 14 esztendeje.  

   Áldozatos munkáját a Lakatos Demeter 

Emlékéremmel köszönjük meg. Szeretettel 

kívánunk további kitartást, jó egészséget, 

sok jó munkatársat, támogatót.  

Csíkszereda, 2018. október 15. 

 

  A Lakatos Demeter Csángó Magyar 

Kulturális Egyesület nevében:  

Kóka Rozália  
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a csíkszeredai székelyekre illik, de hát most 

ők vannak itt. És legkevésbé illik Mirk Szi-

dóniára és tágabb családjára, hiszen édesap-

ja, Mirk László nemcsak a Csíkszeredában 

tanuló csángó diákoknak volt már erdélyi 

tanulmányaik kezdetekor istápolója, de a 

magyar irodalomban található, moldvai ma-

gyarokról írt versek összegyűjtésével is 

szolgálta az irántuk megnyilvánuló érdeklő-

dést. Tiszteletreméltó anyai nagybátyja, Fe-

renczes István pedig moldvai 

csángómagyar költők és a Bibliotheca 

Moldaviensis kiadója, és annak a Moldvai 

Magyarság folyóiratnak egyik alapítója, 

amelynek kitüntetettünk lassan húsz eszten-

deje felelős szerkesztője. 

Ebben az illusztris társaságban talán nem is 

kellene részleteznem a sokunk által ismert 

és szeretve tisztelt Mirk Szidónia-Kata élet-

rajzát, de mert hála Istennek jelen vannak 

tájékozatlanabb belső-magyarországi bará-

taink is, röviden bemutatom őt önöknek. 

Elég rövid leszek, hiszen Szidi mindösz-

sze… hát majd kiszámítja, aki akarja, hogy 

hány esztendős lehet. 

Csíkszeredában született 1973. július 14-én, 

tehát pontosan 189 évvel a Nagy Francia 

Forradalom kitörése után, ami talán nem 

fontos, de azt hiszem, sokan büszkék lenné-

nek egy ilyen egybeesésre. Az általános is-

kola elvégzése után Székelyudvarhelyre 

került a Benedek Elek Tanítóképzőbe, ahol 

1991-ben diplomázott. Két esztendeig Csík-

rákoson tanított, majd Debrecenben folytat-

ta tanulmányait a Kossuth Lajos Tudo-

mányegyetem néprajz-szociológia szakán. 

1998-ban kapta kézhez etnográfusi és szoci-

ológusi diplomáját, majd 2008-ban dokto-

rált. Dolgozatában azt vizsgálta, hogy mi-

lyen párválasztási stratégiákat alkalmazott 
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Mirk Szidónia-Kata laudációja 

 
Nagy megtiszteltetés és jeles alkalom szá-

momra, hogy méltathatom Mirk Szidónia-

Katát a Lakatos Demeter-emlékéremmel való 

kitüntetés alkalmából. Jeles alkalom, mert 

végre elmondhatom a nagy nyilvánosság előtt 

is, hogy Szidit olyan jelképes személyiségnek 

tartok, akit arra szemelt ki a Gondviselés, 

vagy inkább mondjam úgy: egy Mennyei Jó-

vátételi Bizottság hogy törlesszen valamit ab-

ból a nagy adóságból, ami székelyek lelkiis-

meretét nyomja, vagy legalábbis kellene, 

hogy nyomja, amiért nemcsak meg-

megfeledkeztek a történelem során Moldvába 

– és Gyimesbe – menekült testvéreikről, de 

időnként még… hogy is mondjam…? … nem 

a legnagyobb testvéri szeretet hangján nyilat-

koznak róluk. Persze ez a vád… – dehogy 

vád, csak parányi szemrehányás – legkevésbé 



egy háromszéki településen az ott élő ma-

gyar és román etnikum, és bemutatta a fele-

kezeti és etnikai endogámia jelenségeit, va-

lamint azt, hogy az etnikai identitás miként 

öröklődik a vegyes családokban született 

gyermekek körében. Időszerű, húsbavágó 

nemcsak a tudomány, de az identitás szem-

pontjából is fontos kérdéshez nyúlt tehát a 

doktorandusz Mirk Szidónia-Kata, aki 1999-

től a Székelyföld folyóirat szerkesztője, las-

san már 20 esztendeje. Hamarosan pedig 

elvállalta a hányatott sorsú, de nemes célo-

kat szolgáló Moldvai Magyarság folyóirat 

szerkesztését és gondozását.  

Ezt a lapot még az 1990-es évek elején indí-

totta meg a Pusztinában született Ősz Erőss 

Péter, majd tőle átvette unokatestvére, ifj. 

Erőss Péter, a jeles emlékezetű Gazda Lász-

ló és a ma is csatasorban álló Sántha Attila 

által támogatva, csaknem egy évtizeden ke-

resztül készítették a lapot Sepsiszentgyör-

gyön, ahol megalakulása után a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetsége is működött. 

A kezdetben jelentős anyagi hozzájárulások-

kal szponzorált folyóirat mögül azonban a 

XX. évszázad végére elapadt a külső és a 

belső támogatók lelkesedése és 1998-tól 

szüneteltetni kényszerültek a lapot, hogy 

aztán 2000 januárjában főnix-madárként új-

jászülessen Csíkszeredán, a Székelyföld ál-

tal fölkarolva, Ferenczes István vállalásában 

és Mirk Szidónia gondoskodásában. A kö-

zelgő 30. évforduló alkalmából, esetleg egy 

pályázattal ösztönözve talán meg is lehetne 

írni, íratni magyar sajtótörténetnek ezt a kü-

lönös és hősies fejezetét, a Moldvai Magyar-

ság című folyóirat hőskölteményét. 

Mirk Szidónia-Kata szellemi munkásságát 

tehát nem lehet, nem is kell és nem is szabad 

elválasztani a Moldvai Magyarságnak attól a 

szolgálatától, amit a folyóirat szerkesztésé-

vel valósít meg kitüntetettünk. A legna-

gyobb jelentősége talán abban fogalmazható 

meg, hogy bár a moldvai csángók a magyar-

ság legalaposabban kutatott népcsoportjai 

közé tartoznak, az erdélyi és a magyarorszá-

gi közvélemény, de még a közügyekkel fog-

lalkozó értelmiségi réteg is igen keveset tud 

róluk. Magyarországi egyházi és politikai 

vezetők szájából olykor megdöbbentő tájé-

kozatlanságról árulkodó kijelentések hang-

zanak el a moldvai csángók múltjáról és je-

lenéről, hogy a médiákról ne is beszéljünk. 

De a legnagyobb tudatlanság talán éppen a 

moldvai csángómagyarok körében jelentke-

zik, hiszen őket folyamatosan és erőteljesen 

dezinformálják az állami médiákból, sajtó-

termékekből, szószékekről és iskolai kated-

rákról elhangzó, nekik szóló, az ő identitásu-

kat zavaró, bizonytalanító, félretájékoztató 

szövegek. És ezekkel kellene szembeszállni, 

ezeket kellene helyretenni ennek a most már 

csak negyedévenként, mindössze 700 pél-

dányban megjelenő folyóiratnak, amiből 

talán párszáz példány, ha eljut… mondom, 

ha eljut! Azokhoz, ott a Szeret, a Moldva, a 

Beszterce, a Tázló mentére, akiknek a legna-

gyobb szükségük lenne rá, akikről szól, s 

akik számára készül elsősorban a Moldvai 

Magyarság. 

Sziszifuszi és talán kilátástalan munkát vé-

gez tehát Mirk Szidónia-Kata, de sokan va-

gyunk, akik úgy gondoljuk, hogy igazán 

csak ilyen feladatokra érdemes vállalkozni-

uk azoknak, akiben van elszántság, felelős-

ségérzet, és vállalkozó kedv. Mert Szidi és 

néhány lelkes munkatársa, mint folyóirata 

képanyagáért felelős Ádám Gyula fotómű-

vész, időről-időre bemennek – bocsánat 

bémennek – Moldovába, ott fölkeresnek egy
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-egy magyarlakta települést, hogy megke-

ressék, leírják és lefényképezzék az ott talál-

ható értékeket, bemutassák mai életüket – 

elsősorban a magyar nyelv iskolán belüli, 

vagy az iskolán kívüli oktatását, s ebből ál-

lítja össze a negyedévenként megjelenő te-

matikus számokat. De módot talál a szer-

kesztőasszony arra is, hogy elhelyezze a lap-

ban a moldvai magyar élet kisebb-nagyobb 

híreit és egy-egy település múltjának bemu-

tatásával támassza és szolgálja az irántuk 

megnyilvánuló külső és belső érdeklődést. S 

ha a szívünkre tesszük a kezünket, be kell 

ismernünk, hogy nincs könnyű feladata 

Mirk Szidónia-Katának. Hiszen a moldvai 

csángómagyarok mai nemzedékeinek min-

dennapi elfoglaltságához nem tartozik hozzá 

az olvasás, ráadásul az iskolákban nem az 

anyanyelvükön tanulták a betűvetés és a be-

tűsilabizálás mesterségét, azt legföljebb ma-

gánúton sajátíthatták el, mint néhány, min-

den tiszteletet megérdemlő csángó barátunk.  

Úgy szerkesztenie tehát a Moldvai Magyar-

ságot, hogy a sorsuk iránt érdeklődő erdélyi, 

anyaországi, vagy még távolabbi vidékeken 

élő, összmagyarságban gondolkodó olvasók 

is értékes információkat kapjanak, de a 

csángóföldi, potenciális olvasók is találjanak 

benne hasznukra váló ismereteket. 

   Van tehát bőven feladata a Moldvai Ma-

gyarság folyóiratnak és felelős szerkesztőjé-

nek, Mirk Szidónia Katának! Merítsen erőt 

felé áradó szeretetünkből és megbecsülé-

sünkből és adjon neki erőt Lakatos Demeter 

szellemisége, akinek a képét viselő emlékér-

met, az ő nevét viselő Egyesület részéről, de 

minden moldvai csángó ember nevében, 

íme: átadunk Neki! 

Csíkszereda 2018. október 14. 

 Halász Péter 

Lakatos Demeter 

 

CSÁNGÚ STRÓFÁK 

 
Banyhánd egy szíp lúza alatt 
Egy kys kölök szültűlget, 
Zodozsinákba a nyárand 
Háram ünűt űrezget. 
 
Darukak a cilharébe 
A ludasztúba állnak, 
Lyányak feltürkezve pujba 
Pogocsolva kapálnak. 
 
Napat húzza szánta filesz, 
Egy pillanatra se ül, 
Azuta az arany ágyba 
Hegyek után leszentül. 
 
Külpis isz behúzza fejit 
Kys házába a mezűnd, 
Dét a szent csend lütűkend 
Leszáll budináknál künd. 
 
Hacászakan ínekelve 
Lyányak jönnök faluba, 
Cinigél a kumpanász kút 
Majdnem minden kapuba. 
 
Dorsa szíp a nyár a falund, 
Setít falura leszáll, 
Legíny megöleli lyánkát 
Tültíszend, dét prozsmitál. 
 
Minden öszte cárkba várja 
Falund a szeretűjit 
Nogy lyány fáknak árnyíkába, 
Ez a rígi szolás itt. 
 
Dét látam agúta alatt 
Csúkalúzny kezdnek már, 
Minha bánnám, szűvem szérik, 
Nem míg vagyak legíny, kár! 
 
(DPP) 
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Diósi Felicia 
2017 december 31. 

 

Szabad Urálni? 

 

Ne ma, miscsak úgy menen lá a nap mind tennap. Lászentül. Scsenedesán. Pádig ma, ánnak 
az ásztándőnákes az utolsó napja. Számát adunk. Mát ma az járja, hoj mág uráljuk a másikat. 
Sö méges nám fáljscsük ál. A zescsénket, a húgunkat. A mámánkat s a tátánkat. A 
nagymámékat, nagytátékat. A szomszédokat. Komasszonyokat, komáinkat. S ne úgy mind. 
Az ágész falut. 
Ma van az ásztándő utolsó napja. S kis-ki mindenki, mág büscsüli az újjat. Ki búzával mág 
váti az utcsát, ki mág urálja, ki mindenfélja jó étálvál sö kaláscsval várja. Mát azért nohogy 
rosszabb leján az új mind a régi. 
Mondjuk ezeket nük, ott Kalagorban.  
Budapesten, az év utolsó napjain igyekszünk kihúzni a teendőket. Csekk befizetések, otthoni 
munkák, takarítás, mosás, vasalás, vásárlás. Mind-mind azért, hogy aztán nyugalomban le-
gyünk két napig, hogy az év első napján felkészültek legyünk. Nincs adosság, mindenkit fel-
hívtunk. Rend van. Enni, inni van. Elintézve a legtöbb teendő. Hátra lehet dőlni. És álmo-
dozni. Mit akarnánk az új évben. Nagy bizalommal elhinni. Hogy az új évben biztosan meg-
teszem. Biztosan meglesz. Biztosan másképp csinálom. Az év elején majd kicsit lustulva, 
azután belekezdve, az év utolsó napjain kapkodva, megoldjuk, befejezzük, vagy legalább 
megközelítjük azt amit abban a két hátra dőlt napba kigondoltunk. 
Hogyan ment ez sok évvel ezelőtt, ott ahol nem volt autó, az áram korlátozva volt, két szoba 
volt tiz gyerekre, és még sorolhatnám. Mit kívánhat ott az ember? 
Minden esztendőt a megköszönéssel fejeztük be. És legtöbbször azt vettem észre, hogy nem 
is csak az Istennek. Hanem mindennek és mindenkinek aki körül vett. Az állatoknak, hogy 
hasznunkra voltak egész évben. A mezőnek, a kertnek, hogy a veteményesek jól sikerültek, 
és egész évben volt mit ennünk. Az égnek, hogy eső, napsütés és hó is volt amikor kellet. A 
madaraknak, a bogaraknak hogy a fákat, virágokat megtermékenyítették. Mindennek ami 
körülöttünk élt és mozgott. Megköszöntük. Hogy megéltük velük. Ezt az évet is. 
És természetesen megköszöntük a Jó Istennek. 
Hogy vagyunk. Egészségben. Együtt. 
Az év utolsó napján, lehajtottuk a fejunket, egészen a földig. És hálát adtunk. 
A életünkért. 
Esteledve, kivirult orcáinkval, már az új eszetndőre készültünk. 
A kicsik csak épp annyira ammenyit befogadhattak. A nagyok beleadva mindent. 
Egy esztendőben, egyszer jön új esztendő! S akkor az ostort jól felkáll tákárni a derekadra, 
ha valami jóravaló lágény vacc. A káscskét jól mág káll táncoltatni. Dá úgy mind káll. S a 
bikát úgy felhúzni, s a kolompot úgy mág döngátni, hoj azt higyék, na itt a világ végá. 
Urálni káll. Hoj az új búza kihajscson, hoj az ünő borjuczon, hoj a patak ál ná apadgyan. 
Baj annak, akinek uráloja nám akdad a főd hátán. Annak az éláta baljos lesz az új 
ásztándőbá. 
Úgy káll élni egy ágész kárák ásztándőn hátul, hoj a lágutolsó nap, lejen ki mág uráljon. Mát 
az élet miscsak ilyán. Ilyán kárák. Mind egy ásztándő. 
Keresd fel testvéred. Keresd fel édesszüleidet. Keresd fel rég elfeledt barátodat. A szom-
szédod vedd észre hogy melleted lakik. 
Ha veszekedtél egész évben. Most itt az ideje. Hogy lezárd. Kezd újra. Itt a lehetőség.  
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Ha egész évben szerettél, köszönd meg most. Hogy volt kit szeretned. 
Körbe, körbe megyünk. Ami elmult, azt megköszönjük. Ami lesz, azt bizakodva várjuk. S ha 
hangosan, kimondjuk, hogy jót akarunk meguráljuk a jót egymásnak. Jövőre úgy lesz. 
Lesz Búza. Lesz Borjú. Lesz Gyerek. 

Biztassátok jó lágények, höjjjjjjjj 

Zistán tartscsa mág Házigazdáját. 

Kalagorban, az év utólsó napján, a fiatalok urálni mennek. A kicsiny gyermekek, csak 
szürkülettől estélédig, a nagyobbacskák, hajnalig. A legények csapatba mennek, szerepbe-
osztással. Van ostoros, aki a derekán körbe tekerve viszi az ostort, és urálás közben, a refrén 
elhangzásakor amikor az úráló az mondja, hogy: biztassátok jó legények, akkor az a dolga, 
hogy az ostort, jó hangosan megpatogtassa. A kolompos kolompol, a kecskének öltözött pe-
dig táncot jár. A kecske feje fából van, a száját csatogtatva hangosan mekeg. A ruhája ezer-
nyi darab szines rongyból, papirból van, amik tánc közben jól láthatóan ugrálnak. Ha medve 
is van, akkor ő a félelmetes, és brummog, a dobos, hangosan dobol ritmusra. A dobot az az 
évi disznó béscsikéjéből készítik. Egy-két legény, asszony viseletet ölt, és az ő szerepük a 
vidámság, a bohockodás. Az Úráló a virágos pácát viszi, ahová jutalomba kapott kalácsot 
akasszák, ővé a főszerep. Ő szavalja, mondja az urálnivalot. Amit néha, szakaszanként 
megszakit egy refrénnel, amire az egész csapat hagoskodással válaszol. 
Egy kis izelítő a néha száz, kétszáz, akár háromszáz soros uráloból is. 

Jó ástét-jó ástét a házigazdának 
És a házigazda asszonyának, minden scsaládgyának. 
Áljöttünk ábbá az új ásztándőbá, úráljuk mág. 
Kivánjuk: kapjuk mág scsendességbá-békásségbá 
És az Úristán szent návébá. 

Biztassátok jó lágények, höjjjjjjjjjjjjj 

Az Úrgazda mikor felkőtt 
Bément az istáloba, ki vettá a fátáká lovait, 
Fátáká mind az üst fánáka, 
Serény, mind a tűz, 
Felhánta a nyáráget ria, 
Tiszta mázáirá indult, 
Álhozott tizenkét pár ökröt, 
Sö tizenkét pár ákét 
Huzott e barázdát hosszára 
Egyát kurtára, egyát mindenfálé. 
Béfádta, szép búzával, 
Sö háza fálé indult 

Biztassátok jó lágények, höjjjjjjjjjjjj! 

Három sö fél honap után, 
Álment, járja mág a búzáját, 
Másszünán zöldlett, 
Közálibről sáriglott. 
Bément a közápibá, 
Ál vett e marok buzát 
S hazafálé indult 
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S a ház kivilágosodott 

Biztassátok jó lágények, höjjjjjjjjjjjjj 

Az Úrgazda azt parancsolta: 
Mennjetek el kovács úrhoz 
Scsántossatok tizenkét pár sollot 
Fogadgyatok mág tizenkét pár embert 
Arassátok lá a búzát! 
Bal kezeikvel fogták, jobb kezeikvel aratták, 
Marokból, kevékbe tették, 
Kévéket asztagba, azokat bugljákba, 
Ál hoztak tizenkét pár lovat. 
Patkoikval kiscsépelték, 
Farkaikval kiszelelték, 
Filijkvál zsákokba merték, 
Zsákokat a szekerekbe 
Szekerek a malom felé indultak. 

Biztassátok jó lágények, höjjjjjjjjjjjjj 

A molnár mikor meglátta, 
Megemelgette szép lisztes kalapját, 
Akkor a malom megindult, 
Ott nem folyt búzaliszt, hanem arany 
Felrakták a szekerekbe 
A szekerek a gazda felé elindultak. 

Biztassátok jó lágények, höjjjjjjjjjjjjj 

Az újgazdáné mikor meglátta, 
Kitáncolt a nagykapuba, 
Bévette a a kemencét, scsánt e nagy kalácsot, 
Mind a malom kerekje, 
Kemence a kilánc szegbe béhajlott. 
Feltette a fazékra, letörött, 
Feltette a tákányőrá, az es káttétört, 
Feltette az asztalra, s vátett ria e keresztet 
Álvágta négy darabba, 
Egyet adot az Urálonak, 
Egyet a bikásnak, 
Ketőtt a másikoknak. 

Biztassátok jó lágények, höjjjjjjjjjjjjj 

Azt kivánjuk, mikor jövő idényre eljövünk, 
Kapjuk meg scsendességbe, békességbe, 
Az Úristen szent nevébe! 

Biztassátok jó lágények, höjjjjjjjjjjjjj 

Zistán tarscsa mág Házigazdáját! 

Örömteli, áldásos és békés Új esztendőt min-
denkinek 
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(folytatás) 
 
Március 27. 
 
Szabófalváról az ingajárattal Atzél Endre és 
Perka Mihály társaságában Lábnikon a 
Nyisztor családra, Magyarfaluban a Fodor 
családra, Szászkúton Zöld Máriára, 
Gorzafalván Gergely Andrásra és Gábor 
Rajmundra, Lujzikalagorban Csernik Antal-
ra, Újfaluban Kancsal Györgyre, Trunkon 
Róka Mihályra, Gyoszénben a Petrás család-
ra, Klézsében Kató Györgyre bíztuk a naptá-
rak szétosztását. 
Onesten dr. Galaczi Endre főorvos urat a 
rekecsini polgármesteri hivatallal folytatott 
szűrővizsgálatra vonatkozó megbeszélésről 
tájékoztatták. 
 
Március 28. 
 
Az ingajárat ta l  hazafelé  tar tva 
Gyimesfelsőlokon Berszán Lajos plébános 
úrnál a tervezett középiskolára vonatkozó 
elképzelésekkel ismerkedtünk. 
 
Március 29. 
 
A Budapestről érkező Bartha Levente a Vi-
lágkiállítással kapcsolatos kormánybiztosi 
egyeztetésről tájékoztatott. 
 
Április 5. 
 
Magyarország Földrajzi Albuma (Írta és 
összeállította Laki Ilona. Móra Kiadó 1992.) 
című kötet a moldvai magyarokról is tudó-
sít. 
 
A tatártól nagy veszélyben 
Forog Moldva, ez a véghely: 
A tatárra veled menjen 
Tízezernyi lófőszékely. (Arany) 
 
Hazahív a hűség. Romániai magyar költők 
vallomásai a szülőföldről (Castrun KK. 
1993) című kötetben jelen van moldvai ma-
gyar költőnk, Lakatos Demeter. 
 
Szebb falu a földön nem lehet, 

amit elhattam és hon, 
hol foly a Moldva és Szeret 
a virágos tájakon. 
 
De ki őrzi ezt a tájat? 
Őrzi: Őrzök-őrszem-őrzöttem-őrösztök-
őrösztük-őrzöm lössz-őrzök vala-őrzöttem 
volt-őrzöttem volna-mondják (mondták) 
testvéreink Újfaluban, Ploscucenyben, 
Nagypatakon ... (Márton Gyula: Igetövek, 
igei jelek és személyragok a moldvai csángó 
nyelvjárásban. Kriterion 1974.) 
 
S, akik még vagytok őrzőn, árván, 
Őrzők: vigyázzatok a strázsán. (Ady) 
 
Április 7. 
 
Janicsárik Romániában. A főpap még a szü-
letési helyét is letagadta. Robu Ioan buka-
resti érsekről van szó, aki a magyar nyelv 
használatát megtiltotta a csángóföld katoli-
kus templomaiban. Robu érsek úr még azt is 
elérte, hogy a Ceausescu-rendszer feltétlen 
kiszolgálásáért jutalmul a szekuritate segít-
ségével megmásítsák az anyakönyvi bejegy-
zést, nevét Rab Jánosról Robu Ioanra módo-
sítsák. A hamisítást egy idős minorita szer-
zetes megpróbálta megakadályozni, mire a 
törvényességen őrködő szekus legények úgy 
verték félholtra, hogy belehalt sérüléseibe. 
(A hang. Közéleti hetilap. Arad. 1994.) 
Az egyházi engedelmesség nem jelenti azt, 
hogy szó nélkül követjük a felszólítást. Kö-
telességünk és jogunk kifejezni nézetünket, 
hátha nem vette észre az, akinek engedel-
meskedünk (Jakubinyi György: Vigyázzatok 
magatokra és az egész nyájra. RMSZ). 
Budapesten, Csonka-Magyarország főváros-
ában az Úr 1994-esztendejében a magyar 
külügyminisztert kifütyülték egy összejöve-
telen, mert a magyar mártírokért szót emelt. 
Székelykeresztúron még csak egy gyermek-
gyógyásznak (F.J.) nem tetszik, hogy ott 
moldvai magyar gyerekeket is gondoznak, 
de egy megyei illetékes (R) már kijelenti, 
hogy neki nem parancsol az RMDSZ, és ta-
karítsák el a gyermekeket! Az eszébe sem 
jut, hogy őt kellene eltakarítani. 
Somoskán a janicsár pap a szülőket terrori-



zálja, mert a gyerekeket magyar szóra küld-
ték. 
Egyszer már közzé kell tenni a gyászmagyar-
ok névsorát! 
 
Április 14. 
 
Azt szeretnők, ha nyelvünkbe, kultúránkba, 
javainkba, de főleg lelki világunkba illetékte-
lenek se kontárkodnának bele (H.N. Tankó 
Gyula, Gyimesközéplok) 
 
Április 15. 
 
Nem könnyű az elesettek sorsa, ameddig 
Nagy János-szerű, tanároknak nevezett 
gyászmagyarok tanítják a történelmet 
(Replika RMSZ). 
 
Április 23. 
 
Vannak országok, ahol a törvény nem pasz-
szol az erkölccsel. Ilyen országban élünk mi 
is. (Puskás Attila: Törvény és törvényeink 
csángócska ügyben. RMSZ). 
 
Április 27. 
 
Székelyudvarhelyen a moldvai magyar diá-
kokat is felvállaló 2-es sz. ipari szakközépis-
kola felvette a Kós Károly nevet. 
Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni ma-
gunknak. 
 
Május 18. 
 
Scripcan Krisztina pusztinai csángó lány, a 
székelyudvarhelyi Benedek Elek tanítóképző 
harmadéves tanulója a Győrben rendezett 29. 
szépbeszéd versenyen kapta meg a zsűri kü-
löndíját. A tanítónőjelölt, mintegy három 
percig tartó részletet mondott el Sütő András 
Találkozásaim Veres Péterrel című írásából 
szép kiejtéssel, jó hangsúllyal, tagolással. 
(H.N.). 
Ezek a Csángó Magyar nevű Székelyek a 
Moldva és Szeret vize mellett a Bakovi Püs-
pökhöz valának tartozandók, a Tatros mellé-
kiek pedig a Milkoviaikhoz (Szabó T. Attila 
E. M. Sz. T. III. köt. 22.o.) 

Deres ez és igás (Kőbaltára vésett rovásfel-
irat Moldvából. Korunk. 1969-10.) 
Bákó megyéből, a Szeret bal partjáról, a 
helybeliek arról értesítenek, hogy itt avar 
korinak vélt bronzleletekre bukkantak 
(Depozitul Caprica). 
 
Május 28. 
Székelyudvarhelyen dr. Bónis Lajos taná-
csos arról értesít, hogy egy-egy csoport fel-
méri az északi és déli csángók gazdasági 
helyzetét. 
 
Június 1. 
Magyarítani nem kell, nem lehet egyetlen 
magyart sem. Ha annak tartja magát. Véde-
ni azonban szükséges (Horváth Arany). 
A XIX. században élt Alexandru de Chirac 
szerint a román nyelv szókincse akkor a 
következő összetételű: 45,7 % sláv, 31 % 
latin, 8,4 % török, 7 % görög, 6 % magyar, 
0,6 % albán eredetű ... (Fáy István: Várjuk 
a választ. Magyar Élet XXXIV. évf. 21. 
Ausztrália) 
 
Június 15. 
Székelyudvarhelyen a Duna televízió szer-
kesztőinek, valamint a Magyarok Világszö-
vetsége alelnökének, Dobos László Kossuth
-díjas írónak elmondtuk, hogy számunkra 
ez a műholdas adás a legfontosabb, és 
igyekszünk lehetővé tenni a moldvai ma-
gyarok számára is a vételét. 
A csonka országban élőknek sem ártana. 
 
Június 19. 
A Madarasi Hargitán harmonikus csendben, 
fagypont körüli (+3) légtérben az őrhelyén 
találtuk -, mint mindig hosszú évtizedek óta 
- az őrző Csoma Pistát. 
 
Egyedül hallgatom erdők susogását, 
Erdők susogását, a fenyő zúgását, 
A fenyő zúgását, havas szél futását, 
Havas szél futását, Csoma Pista hangját. 
Egyedül és sokan a bujdosók közül 
A Nagy Hargitában, A Madarasiban. 
 
(Toró Tibor: Madarasi változat egy lírai 
Mikes-témára.) 
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