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ELÕSZÓ

A Teleki László Alapítvány 2004-ben indította el a „Veszélyeztetett örökség – Ve-
szélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók” konferencia sorozatot. Az elsõ két
rendezvényt Budapesten, a 2006. és 2008. évi találkozókat a moldvai csángók
központjában, Bákóban és a kis csángó faluban, Pusztinán szerveztük meg.

A konferencia sorozat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a 21. században
egyre inkább veszélyhelyzetbe kerülõ, sok esetben a megszûnés határára sod-
ródó kis népcsoportokra. A konferenciákon külön figyelmet kaptak a moldvai
csángók, akik egyedülálló kultúrájukkal, hagyományukkal mára különleges
rangot vívtak ki maguknak. A moldvai csángók archaikus kultúrája a középkor
Európájának elemeit tartalmazza, de népdalaikban, népszokásaikban a ma-
gyarság ázsiai tartózkodásáig visszavezethetõ momentumok is találhatók. Ép-
pen ezért kapott kiemelt figyelmet az elmúlt évtizedekben a moldvai csángó
örökség, ezért foglalkozott a népcsoport megmentésének kérdésével az Európa
Tanács is. A csángók archaikus kultúrájának megõrzése és felmutatása ma
már egész Európa felelõssége és feladata, de természetesen Magyarországnak
és Romániának nagyobb részt kell vállalni a munkában.

A csángó kultúra azonban nem múzeumi tárgy, amelyet szakszerûen kon-
zerválva vitrinbe zárva ki lehetne állítani. A moldvai csángó örökség a minden-
napok része. Mai gyorsuló világunk különösen sok veszélyt jelent az évszázad-
okon keresztül elszigetelten, vallási és etnikai kisebbségként élõ népcsoportra.
Az elzártság csökkentette a csángók természetes ellenállását a modern idõk
hatásaival szemben, így azok negatív következménye fokozottan érinti közös-
ségeiket. Természetes, hogy a csángók különleges kultúrájának kutatása nem
nélkülözheti a jelenkori körülmények vizsgálatát, hiszen ezek nélkül nem
nyújthatunk segítséget a népcsoport megmaradásához, hagyományaik megõr-
zéséhez.

A 2008. májusában megszervezett konferencián a jelenkutatások eredmé-
nyeit bemutató elõadások voltak túlsúlyban. Kiemelt figyelmet kaptak a mold-
vai csángókkal párhuzamba állítható kisebbségekkel kapcsolatos tanulmá-
nyok. A kisebbségi kultúra és nyelv ma számos országban veszélyben van, ami



8

már rövid távon is a közel múltban még virágzó európai sokszínûség gyors
megszûnéséhez vezethet.

Konferenciánk elsõdleges célja a moldvai csángókkal kapcsolatos új kutatási
eredmények bemutatása, nemzetközi tudományos fórum megteremtése volt.
Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy a találkozó az elmúlt évtizedben megszü-
letett és sorsát egyre inkább saját kezébe vevõ fiatal csángó értelmiségnek is
segítséget nyújtson céljai elérésében. Kiemelkedõ egyházpolitikai sikert jelen-
tett, hogy a konferencia keretében magyar nyelvû misét tudtunk rendezni a
pusztinai Szent István templomban, aminek eredményeként eddig szinte lehe-
tetlennek tûnõ folyamat indult el.

Kötetünkben a 2008. évi konferencián elhangzott, a szerteágazó csángókér-
déssel kapcsolatos rendkívül sokszínû, változatos elõadások válogatott anya-
gát adjuk közre. A konferencián elhangzott beszámolók nem mindegyike jelen-
hetett meg a könyvben. Úgy gondoljuk azonban, hogy kötetünk így is izgalmas,
tanulságos és informatív képet ad a csángóság jelenérõl és a Veszélyeztetett
örökség – Veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók konferenciáról.

Diószegi László



A VESZÉLYEZTETETTSÉG ESETEI
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1. Az általánosan ismert történet szerint Grigorij Alekszandrovics Patyomkin
herceg (1739–1791), a törökök elleni háborúban gyõztes orosz seregek fõpa-
rancsnoka, aki a Krím félszigetet is megszerezte hazájának, amikor 1787-ben
II. Katalin cárnõnek bemutatta a Krímet mint a birodalom új részét, a Dnyeper
folyó mentén kulisszákat építtetett, amelyek messzirõl nézve virágzó falvak be-
nyomását keltették. Amiben máig különböznek a vélemények, hogy Patyomkin
a cárnõt akarta-e ily módon meggyõzni a területek gazdagságáról, vagy a cárnõ
tudtával építtette fel a kulisszákat, hogy a kíséretben utazó számos külföldi kö-
vetet vezessék félre. Mindenesetre a Potemkin-falu azóta a látszólagos cselek-
vések szinonimájává vált.

A nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos politika nagyon sok országban tekint-
hetõ Potemkin-falunak. Talán nem véletlen, hogy kisebbségpolitikai ügyekben
éppen Patyomkin hazája változatlanul a legnagyobb Potemkin-falu. Léteznek
törvények, amelyek a nemzeti kisebbségekre vonatkoznak, s amelyek szavak-
ban megfelelnek a nemzetközi jog elvárásainak, ám létezik a valóság is, ami vi-
szont gyakran gyökeres ellentéte a paragrafusokban foglaltaknak.

2. Itt van mindjárt egy terminológiainak tûnõ kérdés: nemzeti kisebbség vagy
õslakosság? Oroszországban a legtöbb nép esetében a kettõ egybeesik, ám a hi-
vatalos politika az õslakosság kifejezést általában nem használja. Amikor
2006-ban közremûködhettem az Európa Tanács megrendelésére készített, az
oroszországi finnugor népek helyzetét bemutató jelentés megírásában (a ra-
portõr Katrin Saks észt politikus volt), az anyag bizottsági vitáján tartott elõ-
adásomban felhívtam a figyelmet a nemzeti kisebbség és az õslakosság fogal-
ma közti különbségre, egyszersmind javasoltam, hogy az oroszországi finnugor
népek esetében többnyire helyesebb az õslakosság kifejezést használni, az ET
orosz képviselõi hevesen tiltakoztak. Az oroszországi finnugor népek általában
az etnikai hazájukban élnek, s ilyenkor õket õslakosnak kell tekinteni.
Amennyiben e népek egyes csoportjai – pl. a kényszerû keresztény hitre térí-

PUSZTAY JÁNOS

Anyanyelv és kultúra Potemkin-falvai
– az oroszországi finnugor népek példáján
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tés elõl – kivándoroltak az etnikai hazából s egy másik nép etnikai hazájában
telepedtek le (pl. az ún. keleti marik vagy cseremiszek Baskortosztánban), ak-
kor õk valóban nemzeti kisebbségnek nevezendõk.

A nemzeti kisebbség kifejezésnek (oroszul nacionalynoe menysinútvo
’nacionalnoe menjšinstvo’) Oroszországban több, lélektanilag negatív konno-
tációja van. Kétségtelen, hogy a nem orosz népek az oroszhoz képest kisebbsé-
gek, amennyiben valóban lényegesen kevesebben vannak, mint az oroszok. Ám
számos nép egyáltalán nem olyan kicsi, mint amit az elnevezés sugall, elég
csak a többmilliós tatárságra vagy a finnugor népek közül a jó 800 ezres mord-
vinságra, a közel 700 ezres udmurtságra gondolni (vö. az EU-ban az egymilliós
észteket). Azonban Oroszországban eleve kevésbé értékes az, ami nem nagy, a
small is beautiful elve nem érvényesül. Csak az lehet jó, ami grandiózus. Márpe-
dig a mintegy 150-200 különbözõ etnikai csoport, nép mindennek nevezhetõ,
csak éppen grandiózusnak nem – legalábbis lélekszáma alapján. A kisebbségi
lét egyik következménye, hogy e népek kultúráját, nyelvét is jelentéktelennek,
az oroszhoz képest fejletlennek, alacsony színvonalúnak tartják.1 A világiroda-
lom magyar ismerõi mindazonáltal jól emlékezhetnek még pl. Csingiz
Ajtmatov nevére, akinek regényeit a világ több nyelvére lefordították, holott õ
a kétmilliónál is kisebb kirgiz nép fia. De említhetem a mindössze hétezres
manysi (vogul) nép költõjét, Juvan Sesztalovot, a szintén mindössze néhány ez-
res csukcs nép íróját, Ritheut, akiknek írói munkássága felé az 1970-es évek-
ben nagy figyelem fordult, s verseiket, prózai alkotásaikat szintén lefordították
több nyelvre, köztük magyarra is.

A volt Szovjetunióban azonban többnyire lekezelõen viszonyultak a vala-
mely õslakos néphez tartozó írók, költõk munkásságához. Csak a finnugor né-
pekkel kapcsolatosan több példát tudnék felhozni arra, hogyan írták át a felis-
merhetetlenségig az orosz „mûfordítók” a finnugor írók, költõk alkotásait, mi-
közben oroszra ferdítették azokat.

3. A Potemkin-falu jelensége érvényesül a nyelvvel és a kultúrával kapcsolato-
san is.

A törvény szerint a tagköztársaságban élõ finnugor népek nyelve a karjalai
kivételével – a tagköztársaság határain belül – az orosszal egyenértékû (regio-
nális) államnyelv. A karjalai nyelv regionális államnyelvi státuszáról hozott

1 A közelmúltban az orosz törvényhozás alsóházában, a dumában egy képviselõ felvetette,
hogy Észtországban el kell törölni az észtet mint államnyelvet, mivel az észtben nem tesz-
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törvény azért nem léphetett életbe, mert ütközött egy föderális törvényhellyel,
amelyik kimondja, hogy az Orosz Föderációban államnyelv, legyen az akár
csak regionális státuszú, csak cirill betûvel írható. A finnhez közel álló karjalai
nyelvet pedig hagyományosan latin betûkkel írják. Ez a helyzet szemben áll a
nemzetközi joggal, sért alapvetõ emberi-nyelvi jogokat, de ütközik az orosz al-
kotmánnyal is, amely kimondja a szabad nyelvválasztás jogát. A nyelvtõl vi-
szont nehezen elválasztható annak írásmódja.

Erre a törvényre hivatkozva utasították el a tatárok azon igényét, hogy áttér-
hessenek a latin betûs írásmódra. Az írás megváltoztatásának kérdése a Szov-
jetunió szétesése után vált fontossá, amikor számos törökségi nép önállóvá
vált, s a Törökországban beszélt „nagy testvér” nyelv mintájára, erõsítendõ a
törökségi népek nyelvi, kulturális összetartozását, áttért a latin betûs írásmód-
ra. Az Oroszországban élõ törökségi nyelvû népeket így leválasztják a török
kultúrkörrõl. Az Oroszország határain kívül élõ törökségiek következõ nemze-
déke ugyanis – immár nem tudván oroszul – nem fogja ismerni a cirill írás-
módot sem, számukra tehát megközelíthetetlen lesz oroszországi nyelvroko-
naik kultúrája. (A helyzet fordítottja talán azért nem következik be, mert a la-
tin betûs írásmódot Oroszországban sokan elsajátítják a különbözõ idegen
nyelvek tanulása során.)

A finnugor köztársaságokban eltérõ hatékonysággal mûködnek ún. termino-
lógiai-nyelvfejlesztõ bizottságok. A legaktívabb tevékenység a komiknál zajlik.
Minden hivatalos köztársasági dokumentumot lefordítanak oroszról komi
nyelvre. Ez dicséretes, ám gyakorlati értelme nem sok van, hiszen ezeket a szö-
vegeket komi nyelven nem használják – nem lévén komi nyelvû politikai, gaz-
dasági élet. A többi köztársaságban a helyzet még kedvezõtlenebb.

A finnugor államok és (tag)köztársaságok rendszeresen szerveznek külön-
bözõ fesztiválokat (színház-, film-, tévé-, folklór- stb.). Az 1990-es évek elsõ fe-
lében a Finnországban rendezett színházi fesztiválon részt vett a komi színház
is egy komi nyelvû ifjúsági elõadással. A dolog szépséghibája az, hogy ezt a da-
rabot sem a fesztivál elõtt, sem azt követõen nem adták elõ egyetlenegyszer
sem a Komi Köztársaságban.

Valamennyi finnugor tagköztársaságban, de az autonóm körzetekben is van
finnugor nyelvû írott és elektronikus sajtó. 2004 nyarán a Finnugor Népek Vi-
lágkongresszusán Tallinnban tartott, nagy vihart keltett plenáris elõadásom-
ban2 egyebek között a médiumok terén végbement kedvezõtlen folyamatokról
számoltam be. Az orosz nagykövet nem sokkal késõbb nemzetközi sajtótájé-

nek különbséget a hím-, a nõ- és a semleges nem között, tehát primitív nyelv, s ezért az
orosszal kell felváltani.
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koztatót tartott a kérdésrõl, ahol egy sor finnugor nyelvû napi- és hetilapot
mutatott be a résztvevõknek, mondván, milyen igaztalan megállapítások hang-
zottak el a kongresszuson e kérdést illetõen. Én csupán arról beszéltem, hogy
csökken a finnugor nyelveken kiadott lapok száma (megszûntek a járási la-
pok), terjedelme és példányszáma, a finnugor nyelvû rádió- és tv-adások ideje.
A Szovjetunió szétesése után nem hoztak létre egyetlen finnugor nyelvû folyó-
iratot sem, miközben számos orosz nyelvû folyóirat született a finnugor köz-
társaságokban. Emellett gondot okoz a finnugor nyelvû sajtó témaválasztása
és nyelvi színvonala (errõl lásd részletesen egyebek között Pusztay 2006.161–
178.), ami miatt az értelmiség egyre inkább elfordul a finnugor nyelvû sajtótól
(egyébként: ahelyett, hogy támogatná aktív részvételével, tanácsaival).

Álljon itt két iskolapélda is.
Az õslakosság etnikai hazájában mûködõ iskolák több csoportba oszthatók

az õslakosság nyelve mint munkanyelv és mint tantárgy szempontjából. Az el-
sõ néhány osztályban lehetõség van arra, hogy az õslakosság nyelvén folyjon az
oktatás, de szaktantárgyakat már csak oroszul oktatnak. Ez a felsõbb osztá-
lyokra érvényes gyakorlat. Ezekben az osztályokban az õslakosság nyelve tan-
tárgyként szerepel, általában csekélyebb óraszámban, mint bármely idegen
nyelv. A valóságban azonban azt tapasztaljuk, hogy csupán a falusi iskolákban
folyik anyanyelven a képzés, a városiakban az anyanyelv jó esetben is csak tan-
tárgyként szerepel. Fõként azóta romlik a helyzet, hogy az oktatási programok
korábban kötelezõ regionális komponensét a választható, a lehetõségek függ-
vényében megvalósítandó kategóriába sorolták. A statisztikák, különbözõ ki-
mutatások az iskoláknak ezt a két alapvetõ csoportját (ti. anyanyelven oktató
és anyanyelvet oktató iskola) rendszerint összemossák, s így statisztikailag ja-
vul az anyanyelv jelenléte az iskolában.

Külföldi delegációkkal az iskolalátogatási programok során az anyanyelvi
képzést illetõen rendszerint magas óraszámot közölnek, amit – saját tapaszta-
latból tudom – a delegációk el is hisznek. A szakember azonban utánajár a va-
lóságos helyzetnek, s kideríti, hogy a propaganda és a valóság között hatalmas
szakadék tátong.3

Ami kétségkívül mûködik valamennyi finnugor köztársaságban, a néptánc-
és a kórusmozgalom – az eredeti elképzelés szerint a népdaléneklés. A finn-
ugor népek táncai és dalai szerkezetükben, stílusukban gyökeresen eltérnek az

2 Az elõadást – néha megkérdezésem nélkül – különbözõ finnugor nyelveken, valamint oro-
szul, továbbá a beleegyezésemmel magyarul, észtül és angolul is közölték (Pusztay 2004a, b,
c; 2005a, b; 2008a, b, c).
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orosz táncoktól és daloktól. Ez utóbbiak színpadi feldolgozásainak egyik útja-
módja az, amit a világhírû Mojszejev-együttes révén ismerhet a világ, s ami az
eredetitõl meglehetõsen távol áll. Sajnos a kétségkívül látványos elemekre épü-
lõ stílus megfertõzte a finnugor „folklórfesztiválok” együtteseinek zömét is,
aminek következtében a finnugor néptáncokat a Mojszejevre jellemzõ stílusje-
gyekkel adják elõ. Ez a kulturális métely, nem tudom, tudatos törekvés ered-
ménye-e vagy sem, mindenesetre oroszosítja az õsi finnugor kultúrát, s ezt a
helyszínen csak nagyon kevesen veszik észre.

4. A komi-permják kérdés.
A komi-permjákok a komikhoz nyelvileg, kulturálisan rendkívül közel álló,

azokkal gyakorlatilag azonos, de mintegy 80 esztendeig önálló közigazgatási
egységben (autonóm/nemzetiségi körzet) élt finnugor nép. Az egyetlen, amely
a róla elnevezett területen többségben volt, s az elsõ a finnugor népek közül,
amelyik az oroszországi területrendezésnek áldozatául esett. A területrende-
zés célja, hogy az eredetileg 89 ún. szubjektumból (azaz közigazgatási egység-
bõl) álló Oroszországot gazdaságilag egyforma régiókká alakítsák. Már felállt a
hét föderális régió, amelyek közül a Nyizsnyij Novgorod központú volgai magá-
ban foglalja egyebek között a Mordvin, a Csuvas, a Mari, a Tatár, a Baskír és az
Udmurt Köztársaságot (a többi egység orosz megye). Ha tovább folytatódik a
központosítás, elõbb-utóbb fontos jogokat vonnak meg a jelenlegi köztársa-
ságoktól, s ez az õslakosságra nézve tragikus következményekkel jár. Ennek
mintegy elõjátéka a Komi-Permják Autonóm Körzet összeolvasztása Perm me-
gyével, aminek révén létrejött a Permi táj (Permskij kraj) elnevezésû közigaz-
gatási egység. Ennek a lépésnek a következményei egyszersmind elõrevetítik
mindazt, ami az õslakosságra vár.

A Komi-Permják Autonóm Körzet létrehozása a Szovjetunió által tökélyre
vitt divide et impera elv egyik sikeres alkalmazása. A komikkal azonos nyelvû és
kultúrájú, azok szomszédságában élõ népnek több évig tartó politikai vita után
1925-ben autonómiát adtak, ahelyett hogy közigazgatásilag is egyesítették vol-
na a komikkal. Az új területrendezési koncepció megvalósítása során sem a
komikkal egyesítették a komi-permjákokat, hanem az orosz többségû Perm
megyével. Holott az elsõ változat megvalósulása esetén is ugyanúgy csökkent
volna a szubjektumok száma, mint a jelenlegi megoldással. Igaz viszont, hogy
akkor a Komi Köztársaságban az õslakosság aránya elérte vagy enyhén megha-
ladta volna az egyharmadot. Úgy látszik, hogy ez már veszélyes lehetett volna.

A területrendezés ideológiai hátterét a 2004 tavaszáig nemzeti kisebbségügyi
miniszterként dolgozó V. Zorin fogalmazta meg (Zorin 2002). Szerinte meg kell
szüntetni az etnoterritoriális rendszert (amire még a nagy internacionalista
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Sztálin sem vetemedett), s ezt az etnokulturális autonómiával kell felváltani. Ez-
zel megszûnne az a minimális államiság s a belõle fakadó autonómia is, amivel a
finnugor – és egyéb õslakos – népek jelenleg még rendelkeznek. Nem lesznek
nemzeti parlamentek, nemzeti kormányok, nem lesz olyan politikai erõ, amelyik
az õslakosság nyelvi, kulturális autonómiáját legalább a mai szinten biztosítani
tudná. A javaslat megvalósulása esetén az õslakosok és más kisebbségek lakta
területeken egymással szembeállítható és egymással szemben kijátszható kis
csoportok jönnek létre. Minden nép el fogja veszíteni etnikai határait, saját õsi
lakóterületét. (2002 elejére egyébként 30-nál több nemzetiség hozott létre nem-
zeti-kulturális autonómiát, olyan népek, amelyek a nemzeti-állami határokon kí-
vül élnek, vagy ilyennel egyáltalán nem rendelkeznek.) A Komi Köztársaságban
mûködõ német nemzeti-kulturális autonómia elnöke szerint ezek az autonómi-
ák nem váltak politikai szubjektumokká az állam és a nemzetiség kapcsolatá-
ban. Finanszírozásuk a helyi politika belátására van bízva (Straller 2005. 588.).
A nemzeti-kulturális autonómia elismeri ugyan az állampolgárok önmeghatáro-
zását, de az etnikai közösség képviseletén nyugvó autonómiának semmi jogot
nem biztosít (Straller 2004. 629.). A politikában szalámitaktikaként ismeretes az
eljárás, amelynek végsõ célja a különbözõ etnikai-nyelvi csoportok „bedarálása”.
Ennek végeredménye a nemzetiség feladása.

A komi-permjákokra leselkedõ veszélyre még 2004-ben, a fentebb említett
elõadásomban felhívtam a figyelmet, ám akkor a politikusok, a Finnugor Népek
Világkongresszusának (FNVK) vezetõi is ellenem fordultak. Most, 2009-ben a
FNVK Konzultatív Bizottsága, amelyben valamennyi finnugor nép képviselteti
magát, napirendjére tûzte a komi-permják kérdést, miután kiderült, hogy min-
den politikai döntéshozó fórum a Permi táj központjába, Permbe helyezõdött át,
a komi-permjákok semmirõl nem dönthetnek. Mivel a korábbi 60%-os lakosság-
részesedési arányuk 4%-ra zsugorodott, esélyük sincs politikai érdekérvényesí-
tésre. A permi központ legújabban azzal az „ésszerûsítõ” javaslattal állt elõ, hogy
„egységes etnokulturális központ” néven összevonja a komi-permják kiadót, a
könyvtárat, színházat, azaz mindent, ami a komi-permják kulturális életben fon-
tos. Az „egységes” jelzõ azonban nem okvetlenül jelenti, hogy egységes komi-
permják intézmény születik, hanem akár egységes komi-permják–orosz intéz-
mény jön létre. A komi-permják nyelvû sajtó is halálán van. Megjelenik hetente
két alkalommal egy négyoldalas újság, amelyben hetente egyszer egy oldalon kö-
zölnek komi-permják nyelvû írásokat. A kívülállónak azonban – a pontos ada-
tok közlése nélkül – el lehet mondani, hogy van komi-permják nyelvû sajtó.

5. Minden többnyelvû és többnemzetiségû országban megfigyelhetõ a kisebb-
ségek asszimilációs folyamata. A többségi nemzet felelõssége is, hogy ez a fo-
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lyamat milyen ütemben megy végbe, illetve egyáltalán végbemegy-e. Egyes or-
szágokban – lásd a fenti példákat – az asszimilálás, a nyelvileg homogén ál-
lam megteremtése a többségi nemzet olykor erõszakos cselekedetektõl sem
mentes politikai programja, másutt – mint pl. Magyarországon – a „nemtörõ-
döm politika” áldozatai a kisebbségek.

Kérdés, hogy a világzene és a világkultúra korszakában szükség van-e még
egyáltalán nemzeti identitásra. Az egységesülõ Európában megfigyelhetõ önál-
lósulási törekvések a bizonyítékai annak, hogy a nemzeti identitás szükséges
voltát nem különbözõ címkével ellátott (liberális, posztmodern stb.) elméletek
határozzák meg, hanem az egyes népek igényei.

Kérdés továbbá az is, mi határozza meg az identitást. Az egyik kézenfekvõ
magyarázat szerint a nyelv, s e mellett – mint ahogy ellene is – számos érv so-
rakoztatható föl. Nemzetiségi faluban élõ magyarként úgy vélem, hiába tudok/
tudnék tamburán játszani s lennék tagja a népi zenekarnak, hiába ropnék balká-
ni táncokat, hiába magolnék be az amatõr színjátszó csoportban játszva szere-
pet, attól még nem válnék horváttá, maradok a nemzetiséget tisztelõ magyar.

Gyenge öntudatú népek esetében – s közéjük tartoznak az oroszországi
finnugorok is – a nyelv az identitás meghatározó tényezõje. Éppen ezért nem
közömbös, lesz-e s milyen lesz a finnugor õslakosság nyelveinek jövõje.
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M. BODROGI ENIKÕ

A nyelvi önállósulás Skandináviában
mint revitalizációs stratégia

Mottó:
„Ha megtanulunk egy új nyelvet, az gazdagítani fog, ráadást jelent, gyara-
pít, de mi önmagunk maradunk, ha van saját nyelvünk. A nyelvem én
magam vagyok. Ellenben ha nem tudjuk, azaz nem írhatjuk le, és nem be-
szélhetjük saját nyelvünket, az olyan, mintha nem is lennénk. Ha saját
nyelvünket elveszik, és egy másikkal helyettesítik, akkor az nem egészít ki,
nem gazdagít, hanem szegényít, elveszi azt, ami a miénk, és egy pótlékkal
helyettesíti. Mi magunk toldalékká válunk: kiegészítéssé.” (Matti Kenttä –
Bengt Pohjanen 1996. 9. Saját fordításom – M.B.E.) 1

„Nyelvünk térkép ehhez a világhoz. Ha a térkép nem illik a tájhoz, az
ember elvész saját vidékén.” (Terje Aronsen 1998. 86. A szerzõ fordítása) 2

ELÖLJÁRÓBAN

Nagyon jó gondolatnak tartom, hogy egy csángó konferencián teret biztosíta-
nak más, földrajzilag közelebbi vagy távolabbi etnikai-nyelvi csoportokról szó-
ló elõadásoknak is. Nem véletlen, hogy nem a „kisebbség” szót használtam, mi-
vel ennek könnyen lehet lekicsinylõ jelentést is tulajdonítani: aki kisebb, az ál-
talában gyengébbnek, értéktelenebbnek tekintett – természetesen a hatalmon
levõ, biztos társadalmi-politikai pozíciójú többség szempontjából. Így tehát
elõadásomban a „kisebbség” és „többség” helyett inkább az etnikum/etnikai

1 Az eredeti, meänkieli nyelvû szöveg: „Jos met opima uuen kielen se rikastuttaa, se oon
lisänä, se kompleteeraa, mutta met itte olema jäljelä, ko meilä oon kieli. Mie olen minun
kieli. Mutta jos met emmä ossaa eli emmä saa kirjoittaa ja puhua meän ommaa kieltä, meitä
ei ole niinku olemassa. Jos oma kieli otethaan poijes ja uusi panhaan siale, silloin se uusi ei
kompleteeraa, eikä rikastuta, se köyhyttää, se ottaa poijes oman ja pannee tilale lissäyksen.
Meistä tullee vain lissäys: komplementti.”

2 Az eredeti, kvén nyelvû szöveg: „Meiðän kieli oon meiðän kartta täähän maailmhaan. […]
Jos kartta ei sovi maisemhaan, ihminen hävvii omasta maisemasta.”
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csoport/népcsoport és (állam)nemzet kifejezésekkel élek, bár ezeket sem tar-
tom a legjobb megoldásnak. Azokban az esetekben használom mégis a „ki-
sebbség” és „többség” szavakat, amikor a szakirodalomban ekként szerepel-
nek.

Ma már egyértelmû, hogy a világ valamennyi részén élõ etnikai csoportok
hasonló problémákkal küzdenek, különbséget mindössze abban mutathatunk
ki, hogy milyen fokú a beolvadásuk, mennyire öntudatosak nyelvük és kultúrá-
juk megõrzésében, milyen lépéseket tettek ennek megvalósítására, illetve több
vagy kevesebb jogot sikerült kivívniuk attól a nemzettõl, amelynek államában
élnek.

A mi tájainkon Skandináviát úgy szokták emlegetni, mint a jólét paradicso-
mát, ahol az emberi jogokat tiszteletben tartják, mindenkit saját érdemei sze-
rint értékelnek, anyanyelvétõl függetlenül. Különösképpen Svédországról gon-
dolják ezt, nem véletlen, hogy nagyszámú romániai magyar menekült ide a
kommunizmus nyomása alól. Ezzel szemben mi a valóság? Egyetlen olyan et-
nikai csoport él Skandináviában, amely számára alkotmány szavatolja az ál-
lamnemzettel azonos jogokat – és ez a finnországi svédség.

Elõadásomban két etnikumról, a svédországi Tornio-völgyiekrõl és a norvé-
giai kvénekrõl fogok beszélni. Mindkettõ finnugor népcsoport, és mindkettõ
durva beolvasztási politikának volt kitéve egészen a közelmúltig. Ma sem állít-
hatjuk, hogy a helyzetük tökéletesen rendezõdött, de igen tanulságos az a fo-
lyamat, amelynek során eljutottak oda, hogy a nyelvi revitalizáció útjára lépje-
nek. Úgy vélem, épp itt és most, a csángó konferencián van helye arról beszél-
nem, hogy milyen lehetséges módja van az anyanyelv és az anyanyelvû kultúra
megõrzésének és a fiatal generációk számára való közvetítésének.

HOGYAN VISZONYULNAK FENNOSKANDIÁBAN A FINNORSZÁG HATÁRAIN KÍVÜL
BESZÉLT FINN NYELVVÁLTOZATOKHOZ?3

A Fennoskandiában élõ finn eredetû etnikai csoportok legalább két nemzethez
viszonyítva határozzák meg önmagukat: egyik az a nemzet, amelynek államá-
ban élnek, másik a finnországi finnség. E feladat teljesítése egyáltalán nem
könnyû, ha figyelembe vesszük, hogy a kérdéses nemzetek miként befolyásol-
ják azt.

Giles szerint (lásd Liebkind, K.–Broo, R.–Finnäs, F. 1997. 50.) azok a nép-
csoportok, amelyek nemzetközi szinten általánosan értékelt nyelvet beszélnek,
jobb helyzetben vannak, mint azok, akiknek nyelve presztízsértékét tekintve

3 Errõl a témáról lásd bõvebben M. Bodrogi E. 2006.
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alacsony. Azt sem szabad szem elõl tévesztenünk, hogy a nyelv és a hatalom lé-
nyegileg kötõdik egymáshoz. A hatalmon lévõk saját nyelvüket a történelem
során mindig fejlettebbnek, civilizáltabbnak, szebbnek tekintették, és nyelvi
hegemóniára törekedtek (Dufva 2002. 27.). Ez a felfogás nyilvánvalóan rá-
nyomta a bélyegét arra, ahogyan Svédországban és Norvégiában a finnül be-
szélõket minõsítették.

Ugyanakkor a finnországi finnek ítélete sem volt sokkal pozitívabb a határo-
kon kívül élõ népcsoportok finn nyelvváltozatait illetõen. Általában a Finnor-
szágban beszélt finnt tekintették „helyesnek”, a többit pedig „rossznak, helyte-
lennek”. Ennek egyfelõl abban kereshetõ az oka, hogy amikor a 19. században
az európai romantika szellemiségétõl ösztönözve megalkották a finn nemzeti
öntudatot, ennek központi alkotóeleme volt a nyelv, az egyetlen, egységes, ho-
mogén nyelvváltozat, amely kohéziós erõként összefogja a nemzetet. Ennek a
„tiszta”, „romlatlan” finn irodalmi nyelvnek, illetve beszélt változatának az esz-
ménye a közelmúltig elevenen élt a finnekben, és gyanakvóvá tette õket min-
den más finn nyelvváltozat értékével, sõt olykor létjogosultságával szemben is.
Másfelõl a lekicsinylõ viszonyulásnak gyakran az az oka, hogy a finn irodalmi
nyelvet vetik össze egy másik népcsoport mindennapi beszélt nyelvével, ahe-
lyett hogy például a két köznyelvet hasonlítanák össze.

AZ ÖNÁLLÓ NYELV MINT AZ IDENTITÁS KULCSTÉNYEZÕJE

Kihívást és igen érdekes témát jelent a kutató számára megvizsgálni, miként
alakult a Fennoskandiában élõ finn eredetû népcsoportok nyelvi és kulturális
identitása az idõk során. Általános tanulságként megállapítható, hogy vala-
mennyi szóban forgó népcsoport bizonytalan etnikumból határozottá4 vált
napjainkra. Ezen az úton legmesszebbre a Tornio-völgyiek jutottak, és a közel-
múltban a kvének is követték példájukat. A legjelentõsebb eredménynek az te-
kinthetõ, hogy mindkét csoportnak sikerült önálló nyelvként elismertetnie az
általa beszélt nyelvváltozatot.

A Tornio-völgyiek identitásának egyik alapvetõ komponense a svéd állam-
polgárság, azaz Svédországot tekintik hazájuknak, Finnországot pedig szom-
szédos országnak. Önmagukat Tornio-völgyieknek nevezik, és ez nemcsak te-
rületi, hanem kulturális identitásukat is kifejezi, azaz olyan személyt értenek

4 Moscovici és Paicheler szerint egy kisebbség akkor tekinthetõ bizonytalannak, ha minden
szempontból a többséghez viszonyítja önmagát, a többség jelenti számára azt a normát,
amelyet elérni igyekszik. Ezzel szemben a határozott kisebbség ragaszkodik a többségtõl va-
ló különbözõségéhez, és magabiztosan azonosul saját csoportjával. Lásd Liebkind 1997. 43.
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ezen, akinek Tornio-völgyi finn gyökerei vannak, ezen a területen nõtt fel, füg-
getlenül jelenlegi lakóhelyétõl, és attól, hogy ért-e vagy beszél-e finnül. Ugyan-
így igaz a kvének esetében is, hogy Finnországot nem tekintik anyaországnak.
Önmaguk megnevezése problematikusabb, mint a Tornio-völgyieké, mert in-
kább helyi közösségekhez tartozóknak tekintik magukat, mint egy nagyobb et-
nikai csoport részének.

KIK A TORNIO-VÖLGYIEK?

Svédországban négy finnugor népcsoportot tartanak számon: a számikat, az
erdei finneket, a finn bevándorlókat és a Tornio-völgyieket. 2000 óta a svéd ál-
lam „nemzeti történelmi kisebbségnek” (finnül: kansallinen historiallinen vä-
hemmistö) ismerte el a két utóbbi csoportot. Ugyanakkor kisebbségi nyelvi stá-
tust kapott mindkettõ nyelve, azaz a svédországi finn és a meänkieli, továbbá
Észak-Svédországban regionális nyelvi státust (Andersson–Kangassalo 2003.
30.). Számik mindhárom fennoskandiai államban élnek, és hivatalosan is elis-
merik õket a terület õslakosainak.

A Tornio folyó völgyében5 minden valószínûség szerint már a középkor elõtt
is éltek finnek. 1809-ben Finnországot elcsatolták a Svéd Birodalomtól, és
Oroszország része lett. Amint az lenni szokott a határok megállapításakor, a
békeszerzõdés itt sem vette figyelembe a területek nyelvi helyzetét, emiatt a
Tornio völgyét, amely korábban egységes finnek lakta terület volt, kettéosztot-
ták: keleti felét a Finn Nagyhercegség részeként Oroszországhoz csatolták,
nyugati fele Svédország része maradt. A kettõ közötti kapcsolat pedig hirtelen
és gyökeresen megszakadt. Ettõl kezdve a Tornio-völgyi finnség önállóan fejlõ-
dött, és az országhatár lassanként nyelvhatárrá is vált. Egy 1998-as állami sta-
tisztikai adat szerint mintegy 50 000 Tornio-völgyi lakik öt észak-svédországi
önkormányzat területén (Huss–Lindgren 2005. 257.). Sokan laknak ugyanak-
kor a Tornio völgyén kívül is, Dél- és Közép-Svédországban.

A Tornio-völgyiek kíméletlen asszimilációs politikának voltak alávetve az
1800-as évek második felétõl kezdve, a nacionalizmus megerõsödése következ-
tében. A finn nyelv használatát ekkor tiltották meg az iskolákban. A nyelv ez-
után a kis faluközösségek otthoni nyelveként maradt fenn, és egészen más
irányban fejlõdött, mint a Finnországban beszélt finn nyelv.

E népcsoport nyelvi identitásának megõrzésében fontos szerepe volt a val-
lásnak, pontosabban a vallás nyelvének. Általános igazság, hogy valamely val-
lási felekezethez való tartozás abban az esetben járul hozzá a közösség beszél-

5 Finnül: Tornionlaakso, svédül Tornedalen.
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te nyelv megtartásához, ha az különbözik attól a felekezettõl, amelyhez az ál-
lamnemzet tartozik, továbbá ha az anyanyelvnek fontos része van a hitélet
gyakorlásában, és ennek biztosítják is a feltételeit.6

Visszatérve a Tornio-völgyiek helyzetére, az 1800-as évek közepétõl uralko-
dó vallási irányzattá vált a Lars Levi Laestadius vezette puritán mozgalom. Bár
Laestadius anyanyelve a svéd volt, és második nyelvként számiul beszélt, fin-
nül is olyan jól tudott, hogy azon prédikált és írt. Az általa használt finn nyelv-
bõl a pietizmus lingua sacrája (szent nyelve) lett, és az is maradt mindmáig a
számik körében is.

A Tornio-völgyiek azonosságtudata fokozatosan alakult ki. Az 1980-as évek-
ben kezdõdött náluk egy erõteljes etnikai ébredési folyamat. Mivel nekik nem
voltak olyan kulturális ismertetõjegyeik, amelyek világosan megkülönböztették
volna õket más népcsoportoktól (mint pl. a számiknak), identitásuk meghatá-
rozó komponensei a lakóterülethez és mindenekelõtt saját nyelvükhöz, a
Tornio-völgyi finnhez kapcsolódtak. Nem véletlen, hogy ennek a nyelvváltozat-
nak nevet is adtak, meänkieli (a mi nyelvünk), ami elsõsorban azt fejezi ki, hogy
önálló nyelvnek tekintik, nem a finn egyik nyelvjárásának (Andersson – Kan-
gassalo 2003. 103–104.).

1981-ben alakult meg a Tornio-völgyiek saját szervezete, a Svenska Torne-
dalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR – T), amelynek kezdettõl
fogva elsõdleges célkitûzése volt a meänkieli önálló nyelvként való elismerteté-
se a finn mellett. 1993-ban alakult meg Norrbotten megye (Észak-Svédország)
elsõ olyan szabad iskolája7, a pajalai Kangos Kultur- och Ekologiskola, ahol
meänkieli nyelvû oktatás folyik. Jóllehet a Tornio-völgyi felnõttek körében álta-
lános a meänkieli vagy a finn ismerete, a gyermekek és a fiatalok már nem be-
szélik anyanyelvüket. A szülõk és nagyszülõk épp emiatt nagy reményeket fek-
tetnek az iskolába (Huss–Lindgren 2005. 258.). A nyelvet jobban megõrizték a
kisebb falvakban, ahol az emberek nem szégyelltek ezen a nyelven kommuni-
kálni.

A 2000-ben életbe lépett nyelvtörvénynek köszönhetõen a meänkieli helyet
kapott az oktatásban, még ha korlátozott mértékben is. Mivel hivatalos adatok

6 Erdélyben például, ahol határozottan elkülönül egymástól a románság ortodox és a magyar-
ság római katolikus, illetve protestáns vallása, az egyházra fontos feladat hárul a kisebbség
anyanyelvének megõrzésében. Szórványvidéken azonban nem elég következetes a protes-
táns egyházak nyelvstratégiája, mert a liturgiában megjelenik a kétnyelvûség, illetve a vallás-
órák nyelve is olykor a román. A csángók esetében pedig a római katolikus egyház nincs te-
kintettel a közösség anyanyelvére, és ezáltal a magyarul beszélõ hívek asszimilációját
könnyíti meg.

7 Szabad iskola: olyan iskola, amely magántulajdonban van, de az önkormányzattól kap anya-
gi támogatást, és az önkormányzati iskolák szabályzatát követi.
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nincsenek, nehéz lenne pontosan megmondani, milyen mértékben van jelen a
meänkieli az iskolai oktatásban. Azt viszont tudjuk, hogy egy pajalai határozat
értelmében az önkormányzatnak arra kell törekednie, hogy a középiskola el-
végzése után a diákoknak legalább 80%-a tudjon egyszerû mondatokat írni és
olvasni ezen a nyelven. Azzal kapcsolatban is határozat született, hogy az óvo-
dai oktatást, ha a szülõk igényelik, teljesen vagy részlegesen meänkieli nyelven
biztosítsák. Felsõoktatási szinten meänkielit tanítanak a luuleåi mûszaki egye-
temen, továbbá a stockholmi és az umeåi egyetemen (Huss–Lindgren 2005.
258.). Szépirodalom is született már ezen a nyelven, saját kiadójuk a Kus-
tantamo Kaamos nevet viseli. Bengt Pohjanen a legismertebb író, aki három
nyelven, meänkieliül, finnül és svédül publikál. Õ írta az elsõ meänkieli regényt
(Lyykeri, 1985) és az elsõ színdarabot ezen a nyelven (Kuutot, 1987). A Bibliát
is elkezdte lefordítani, a négy evangélium már megjelent. A meänkielinek
nyelvtana8 és két szótára is elkészült, 2008-ban adták ki az elsõ meänkieli
nyelvkönyvet kisiskolásoknak. Rádió- és tévémûsorokat közvetítenek ezen a
nyelven, saját színházuk mûködik (Tornionlaakson teatteri), amely két nyel-
ven, meänkieliül és svédül mutat be darabokat. Minden évben nyelvi táborokat
és nyelvtanfolyamokat szerveznek a fiatalok számára, konferenciák, szeminári-
umok, zenei fesztiválok kerülnek megrendezésre. Tény azonban, hogy a nyelv
sztenderdizálása egyelõre folyamatban van, és nem alakult még meg egy olyan
hivatalos szerv, amely a nyelvápolás és a nyelvi tervezés9 feladatát magára vál-
lalná.

Bengt Pohjanen és Birger Winsa, a meänkieli nyelvi tervezés két kulcsalakja
szerint a különbözõ nyelvjárások között nem túl nagyok az eltérések, legalább-
is mondattani szempontból nem. Emiatt viszonylag könnyû feladat volt elké-
szíteni a meänkieli nyelvtant, amelyet könnyen elfogadtak a különbözõ nyelvjá-
rások beszélõi. A szókincsben már jóval nagyobbak a különbségek, de beszélõ-
ik így is megértik egymást. A nyelvtan megírásához és az irodalmi nyelv meg-
alapozásához Bengt Pohjanen a Közép-Tornio-völgyi nyelvjárást vette alapul,
és ezt széles körben el is fogadták. Bátran állíthatjuk tehát, hogy a nyelvi
revitalizáció terén a Tornio-völgyiek jelentõs eredményeket értek el.10

8 Kenttä, Matti–Pohjanen, Bengt: Meänkielen kramatiikki. Förlaaki Kaamos. Luleå, 1996.
9 Három lényeges területe a státustervezés (a nyelvváltozathoz tartozó nyelvi funkciók és

használati színterek kialakítása), a korpusztervezés (a szavak, kifejezések, nyelvtani formák
nyelvújító létrehozása) és a nyelvelsajátítás-tervezés (ama feltételek módosítása, amelyek
között a beszélõk megtanulják az adott nyelvváltozatot) (Cseresnyési 2004. 165.).

10 A fenti adatokat a Bengt Pohjanennel és a Birger Winsával folytatott levelezésembõl merí-
tettem.
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KIK A KVÉNEK?

Norvégiában, akárcsak Svédországban, négy finnugor népcsoport él. Ezek a
számik, a kvének, az erdei finnek és a norvégiai finnek. 1999-ben a norvég ál-
lam nemzeti kisebbségnek ismerte el a kvéneket és az erdei finneket, míg a
norvégiai finneket a bevándorlók közé sorolta.

A kvének olyan, Észak-Norvégiában élõ, nyelvi és etnikai csoport, történelmi
kisebbség11, amelynek kultúrája a finn kultúrán és nyelve a finn nyelven alap-
szik (Saressalo, L. 1996. 15.). A kvén lakosság a 17–19. századi bevándorlási
hullám idején telepedett le mai lakóhelyén.

Egy másik forrás szerint a kvének jelenlétét Észak-Norvégia területén a leg-
régebbrõl fennmaradt, 1520-as évekbeli adónyilvántartások igazolják (Lind-
gren, A.-R.–Eskeland, T.–Norman, M. 2003. 166.). Hagyományos lakóterülete-
ik Finnmark (kvénül Finmarkku) megye és Troms (kvénül Tromssa) megye
északi része. Finmark belsõ területein, Koutokeinóban (norvégul Kautokeino,
számiul Gouvdageaidu) és Kaarasjokiban (norvégul Karasjok, számiul Káráš-
johka) a kvének elszámiasodtak, míg a partvidéken és a folyók alsó folyásának
vidékén megmaradt a kvén kultúra. Észak-Norvégia partvidéke hagyományo-
san háromnyelvû, mivel hosszú ideje lakják norvégok, tengeri számik és kvé-
nek. Manapság sokkal több nyelvet beszélnek itt, mivel az elmúlt évtizedekben
jelentõsen megnövekedett a bevándorlók száma. A késõbbi idõkben, az 1700–
1800-as években újabb kvén bevándorlási hullám érkezett a norvég partvidék-
re a mai Észak-Svédország és Észak-Finnország területérõl.

A Norvégiai Kvén Szövetség becslése szerint a kvének mintegy 10 ezren van-
nak, és ebbõl kb. 5000–7000 ember beszéli még anyanyelvét (Lindgren, A.-R.–
Eskeland, T.–Norman, M. 2003. 167.). Más forrás alapján (Stortingsmelding
nr. 15, 2000–2001) 10–15 ezerre tehetõ lélekszámuk (Huss, L.–Lindgren, A.-
R. 2005. 269.) Norvégiának egy 1999-es, az Európa Tanácshoz írott és az or-
szág kisebbségpolitikájáról szóló jelentésében az alábbi „becslés” olvasható: „A
kvének feltételezhetõen kevesen vannak.” Ez az állítás semmit nem mond a
kvének lélekszámáról, viszont implicit módon annál többet árul el Norvégia vi-
szonyulásáról ehhez a népcsoporthoz. Egy 1987-es, Troms és Finnmark me-
gyében végzett egészségügyi felmérés szerint mintegy 50-60 ezer ember nyilat-
kozta, hogy finn eredetû. Ezek között természetesen nem csak kvének vannak,
de tény, hogy közülük többen ragaszkodnak finn gyökereikhez, mint a beván-
dorló finnek közül (Koivulehto, L. 2007. 11.).

11 A történelmi kisebbséget a finn szakirodalom abban különbözteti meg más (pl. a bevándor-
ló) kisebbségektõl, hogy évszázadok óta él az adott országban.
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A kvének a közelmúltban döbbentek rá, hogy önazonosságuk tudatának
megerõsítése szempontjából elengedhetetlenül fontos nyelvük helyzetének
tisztázása. Jóllehet a szakirodalom szerint nem lehet minden esetben szigorú
határt vonni a nyelvek és nyelvjárások között, a kvén a finn nyelvtõl annyira el-
térõ társadalmi-történelmi feltételek között fejlõdött, annyira más realitást fe-
jez ki, mint a mai standard finn nyelv, hogy nem lehet annak a nyelvjárása.

A kvének számára is, akárcsak a Tornio-völgyieknél, az bizonyult a nyelvi és
etnikai revitalizáció alapfeltételének, hogy nyelvüket önálló nyelvnek ismertes-
sék el, s ezáltal megszûnjék az a stigmatizáció, hogy az egyetlen nyelvváltozat,
amelyet ismernek és használnak, „csak” egy finn nyelvjárás, s ilyen voltában
kevésbé értékes, kevésbé „jó”.

A kvén a hivatalos szervekkel való hosszas küzdelem után, 2005 tavaszán
nyerte el önálló nyelvi státusát.

A különféle nyelvi revitalizációs stratégiákat 2007 januárja óta a Pyssyjo-
kiban (norvégul Børselv) megalapított Kvén Intézet (Kainun Instituutti) hiva-
tott kézben tartani. A következõkben ezek közül a legfontosabbakat sorolom
fel: kvén nyelvû oktatás minden szinten, az óvodától az elemi és középiskolán
át a felsõoktatásig, nyelvi és kulturális bizottság létrehozása a nyelv sztender-
dizálásának megkönnyítésére, kvén nyelvtan és szótárak megszerkesztése,
anyagi támogatás megszerzése a kvén kultúra (irodalom, mass media, zene,
mûvészetek) fejlesztésére. A célkitûzések közül legalábbis részben jó néhányat
sikerült megvalósítani.

A nyelvi sztenderdizálás folyamatában fontosnak tartották az ügy támogatói
a kvénül írott szövegek összegyûjtését és áttanulmányozását, függetlenül attól,
hogy ezek melyik nyelvjáráshoz tartoznak. A munkának ez a része nem volt túl
nehéz, mivel a közelmúltig kevés ilyen szöveg látott napvilágot. A legfontosabb
szerzõk a pyssyjoki Alf Nilsen-Børsskog és Terje Aronsen, ezek mellett a dél-
varenki (norvégul: Varanger) Olav Beddar (aki saját nyelvváltozatát finn-nek
nevezi), Agnes Eriksen költõ. Közel száz éve születtek Johan Beronka és Just
Qvigstad visszaemlékezései, amelyeket Észak-Tromssából, Porsankiból (norvé-
gul Porsanger) és Vesisaariból (norvégul Vadsø) gyûjtöttek össze.

Eira Söderholm, a tromsøi (kvénül tromssai) egyetem finn szakos docense
volt az, aki hozzáfogott a kvén nyelvtan megírásához. Fontosnak tartotta elõ-
ször is azt tisztázni, hogy melyik az a beszélõközösség, amelynek a nyelvtant
(és tágabb értelemben a sztenderdizált kvén nyelvet) meg kell alkotni. Magától
értetõdõen az egész kvén közösségnek, ez viszont távolról sem ennyire egysze-
rû. Mirõl is van szó? A kvének egy része mindmáig a finn irodalmi nyelvet tart-
ja normának, és saját nyelvváltozatát finn nyelvjárásnak tekinti.

Azzal kapcsolatban, hogy miért nem felel meg a finnországi finn nyelv a
kvéneknek és a Tornio-völgyieknek, két fontos okot említ. Az egyik, véleménye



27

szerint, az országhatár, vagyis az a tény, hogy a kvének Norvégiában, a Tornio-
völgyiek meg Svédországban élnek. Az országhatár pedig egyben nyelvhatár
is.12 Példaként említi erre a skandináv nyelvek közötti, valamint a dán és a hol-
land nyelv közötti határt. A másik okot abban látja, hogy ha nem lett volna
norvégosítási és svédesítési politika, a finn nyelv igenis megfelelt volna mind a
kvéneknek, mind a Tornio-völgyieknek. Azonban az erõszakos asszimilációs
politika eredményeként a kisebbségi nyelvek fejlõdése teljesen elszakadt a
finnországi finntõl. A modern jelenségek kifejezésére saját szavaik nem lévén a
többségi nyelvekbõl kölcsönözték ezeket (Söderholm, E. 2007a. 2.).

Mind a kvén, mind a Tornio-völgyi nyelvet elég kevesen beszélik. A nyelv
sztenderdizálása pedig elég sokba kerül, így a kívülálló könnyen felteheti azt a
kérdést, hogy miért nem alkotnak egy nyelvet a két csoport számára. Szókincs
és nyelvi struktúra tekintetében a kvén és a meänkieli nem tér el nagymérték-
ben egymástól, így ez nem jelentene akadályt. Elvileg még az országhatár sem,
hiszen ott van az északi számi nyelv példája, amelynek közös irodalmi nyelvét
három ország területén beszélik. Ehhez viszont tudnunk kell, hogy a számi
revitalizáció korai szakaszában, 1978-ban a közös számi konferencia döntött a
közös nyelvi norma megalkotásáról. A kvének és a Tornio-völgyiek között vi-
szont nagyon gyenge volt a kapcsolattartás, és mindmáig nincsenek olyan kö-
zös szervezeteik, amelyek összehangolhatnák a két kis nyelv felélesztési folya-
matát (Söderholm 2007a. 3.).

Söderholm a tromsøi egyetemen 2006 tavaszán megindult kvén nyelvtanfo-
lyam végett írta meg az elsõ kvén nyelvtant. Sok vita folyt arról, hogy miként
lehetne egy nyelvvé egységesíteni a különbözõ helyi nyelvjárásokat. Egyesek
szerint a különbözõ nyelvjárások nagyon is eltérnek egymástól, Söderholm vi-
szont konkrét dialektológiai mérések alapján azt állítja, hogy a három fõ dia-
lektus, a raisi, a porsanki és a vesisaari között nem túl nagy a különbség. Az
egységes kvén irodalmi nyelv megalkotásának egyik alternatívája a finn vagy az
új norvég irodalmi nyelv megalkotásának mintája lehetett volna, mégpedig va-
lamennyi nyelvjárásra alapozva, egyfajta kompromisszumos megoldással. A
másik lehetõség pedig az, ahogyan például a svéd vagy a francia nyelv született
meg, éspedig arra a nyelvjárásra építve, amely a legtöbbek által használt, és
amelyen a legtöbb írott szöveg létezik. Söderholm az utóbbi mellett döntött, és
a porsanki nyelvjárást vette alapul. Nem véletlenül, hiszen amellett, hogy a leg-

12 Ezzel jómagam nem értek teljes mértékben egyet, mivel jóllehet Magyarország és Románia
is külön állam, az erdélyi magyar nyelvet nem tekinti senki önálló nyelvnek. Tény, hogy
Skandinávia történelme más, mint a mi régiónké, illetve hogy míg az erdélyi magyarság
mindmáig anyaországnak tekinti Magyarországot, addig a kvének és a Tornio-völgyiek szá-
mára Finnország nem az.
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több szöveg ezen íródott, ezt a nyelvjárást tanítják a helybeli iskolákban, tan-
anyagot is közöltek ezen, és a kvén revitalizációnak szintén itt van a központja
(Söderholm, E. 2007. 1.). S ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a nyelvjárási
különbségek nem annyira nagyok, lényegében mindegy, melyik nyelvjárásra
alapozzák az irodalmi nyelvet.

Söderholm számára az a szempont is kulcsfontosságú volt, hogy a megal-
kotandó kvén irodalmi nyelvvel minden kvén azonosulni tudjon, hiszen más-
képp nincs értelme egységesíteni egy nyelvet. Ha viszont figyelembe vesszük,
hogy a különbözõ helyi kvén faluközösségek között nagyon gyenge volt a kap-
csolattartás, és a norvégosítási politika is megakadályozta a közös identitás
kialakulását, illetve a „közös nyelv” több mint egy évszázada a norvég volt
számukra, akkor valóban nehéz megalkotni a kvén irodalmi nyelvet. A hely-
zetet nehezíti, hogy egymás nyelvjárása iránt is elég nagy az intolerancia (Sö-
derholm 2007a. 4.).

A Söderholm-féle nyelvtant a kvén nyelvi tanács alapos vizsgálatnak vetette
alá, és mivel ez hosszan tartó munka lesz, egyelõre várat magára a végleges
döntés azzal kapcsolatban, hogy elfogadható-e a közös kvén irodalmi nyelv
alapjaként. Söderholm nagyon fontosnak tartja, hogy a kvén helyesírás egysé-
ges legyen, és megengedõen viszonyul ahhoz, hogy ki-ki a maga dialektusában
írjon, figyelembe véve az egységes helyesírási szabályokat.

A nyelv sztenderdizálásában a végsõ szót a Kvén Nyelvi Tanács fogja kimon-
dani.

Fontos megemlíteni még a nyelvi revitalizáció összefüggésében az elsõ kvén
nyelvû regényt, amelyet a 78 éves pyssyjoki Alf Nilsen-Børsskog jelentetett
meg 2004-ben, Kuosuvaaran takana (Kuosuvaara mögött) címmel. Ez valójá-
ban egy sorozat (Elämän jatko) elsõ kötete, és megjelenésekor már készen volt
a következõ három kötet, amely anyagi támogatás híján várt az asztalfiókban.
Különösen érdekes körülmény a regénnyel kapcsolatban, hogy amikor szerzõje
megírta, még nem létezett egy sztenderdizált kvén nyelv, sem nyelvtan, sem
helyesírási útmutató. Így tehát az író úttörõ munkát végzett. A regény az 1944-
es történelmi eseményeket idézi fel, pontosabban azt, amikor a németek
visszavonultak Észak-Norvégiából. A cselekmény középpontjában egy kis
pyssyjoki embercsoport áll, amelynek tagjai a hegyekbe menekülnek, és ott
próbálják túlélni a nehézségeket.

Említettem a korábbiakban az elsõ kvén nyelvû internetes tanfolyamot, illet-
ve a kvén nyelv iskolai oktatásának helyzetét. Ahhoz azonban, hogy a gyermek
kvénül kezdje az elsõ osztályt, elengedhetetlen, hogy beszélje a nyelvet. Ehhez
kínál segítséget a „nyelvfészek” program, ami az óvodáskorúak kvén nyelvokta-
tását jelenti. 2007 szeptemberében szervezték meg az elsõ „nyelvfészket”, aho-
va olyan gyermekeket vártak, akik otthon, természetes körülmények között
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már nem tudják megtanulni anyanyelvüket, mivel már szüleik sem beszélik
vagy alig beszélik azt. Nyelvi bemerítésben részesülnek az óvodában, ahol a
kommunikáció nyelve a kvén. Ahhoz, hogy a szülõknek is segítséget nyújtsa-
nak, 2007 tavaszán számukra is nyelvtanfolyamot szerveztek.

Így lehet, lépésrõl lépésre, felépíteni a kvén nyelvû oktatást és az anyanyelv
újraélesztését.

KÖVETKEZTETÉSEK

Elõadásomban két, a mi tájainkon alig ismert skandináviai finnugor népcso-
port, a Tornio-völgyiek és a kvének helyzetét kívántam bemutatni, különös
hangsúlyt fektetve a nyelvi autonomizációra. Mindkét népcsoport története az
erõszakos nyelvi beolvasztás mentén vizsgálandó, és mindkettõ számára a 20.
század vége hozta el a jelentõs pozitív változást. Elõbb a Tornio-völgyiek, majd
a kvének is úgy döntöttek, hogy anyanyelvük felélesztéséhez, saját kultúrájuk
megõrzéséhez és önazonosság-tudatuk megerõsítéséhez feltétlenül szükség
van arra, hogy az általuk beszélt nyelvváltozatot önálló nyelvként ismerjék és
ismertessék el. Korábban mindkét nyelvváltozatot a finn nyelvjárásának tekin-
tették, és mint ilyent alacsonyabb értékûnek tekintették a finn köz- és irodalmi
nyelvhez képest. Mind a Tornio-völgyiek, mind a kvének önértékelésére és
nyelvi-etnikai stigmatizáltsága megszüntetésére nézve kulcsfontosságú moz-
zanat volt az, amikor önálló nyelvnek nyilvánították a meänkielit (2000) és a
kvént (2005). Ezután elkezdõdhetett a nyelvi tervezés folyamata, amely csep-
pet sem bizonyul könnyûnek, de kétségtelenül jelentõs eredményeket is felmu-
tat.

KÖNYVÉSZET

ANDERSSON, Paula–KANGASSALO, Raija 2003: Suomi ja meänkieli Ruotsissa. In: JÖNSSON-KORHOLA,
Hannele–LINDGREN, Anna-Riitta: Monena suomi maailmalla. SKS. Helsinki, 30–163.

ARONSEN, Terje 1998: Miksi kvääni kirjakielenä – Barentsin alueen itämerensuomalaiset vähem-
mistöt ja kirjakieli. – Nordlyd no. 26. pp. 84–94.

CSERESNYÉSI László 2004: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Tinta Könyvkiadó, Bu-
dapest.

DUFVA, Hannele 2002: Dialogia suomalaisuudesta. In: LAIHIALA-KANKAINEN, Sirkka–PIETIKÄINEN,
Sari–DUFVA, Hannele: Moniääninen Suomi. Kieli, kulttuuri ja identiteetti. Jyväskylän yliopisto.
Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 21–38.

HUSS, Leena–LINDGREN, Anna-Riitta 2005: Monikielinen Skandinavia. In: JOHANSSON, Marjut–
PYYKKÖ, Riitta (szerk.): Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikka ja käytäntöä. Gaudeamus, Hel-
sinki. 246–280.



30

KOIVULEHTO, Liisa 2007: Kveenien määrä on selvitettävä. Ruijan Kaiku 2. 11.
LIEBKIND, Karmela–BROO, Roger–FINNÄS, Fjalar 1997: Suomen ruotsinkielinen vähemmistö. In:

PENTIKÄINEN, Juha–HILTUNEN, Marja (szerk.) 1997: Suomen kulttuurivähemmistöt. Suomen
Unesco-toimikunnan julkaisuja No. 72. Yliopistopaino, Helsinki. 48–82.

LIEBKIND, Karmela 1997: Eräitä kulttuurimoniarvoisuuden teorian ja soveltamisen ongelmia:
etnisen identiteetin kompleksisuus. In: PENTIKÄINEN, Juha–HILTUNEN, Marja (szerk.): Suomen
kulttuurivähemmistöt. Helsinki. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja No. 72. Yliopisto-
paino, 27–47.

LINDGREN, Anna-Riitta–ESKELAND, Tuula–NORMAN, Marjatta 2003: Osima ja Baskabusk – monet
suomet Norjassa? In: JÖNSSON-KORHOLA, Hannele–LINDGREN, Anna-Riitta (szerk.): Monena suo-
mi maailmalla. Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä. SKS. Helsinki, 164–229.

M. BODROGI Enikõ 2006: Finn nyelvek párbeszéde – avagy a nyelvi identitás arcai Fenno-
skandiában. In: BENÕ Attila–SZILÁGYI N. Sándor (szerk.): Nyelvi közösségek – nyelvi jogok.
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár, 63–71.

SARESSALO, Lassi 1996: Kveenit. SKS. Helsinki.
SÖDERHOLM, Eira 2006: Kainun kielen suunnittelusta – suunnittelun periaatteita. In: Sananjalka

48. 135–145.
SÖDERHOLM, Eira 2007: Kainun kielen grammatiikki. Tromssan universiteetti.
SÖDERHOLM, Eira 2007a: Kainun kielele oma kirjakieli. In: Tornionlaakson vuosikirja. 192–199.



31

CORNEL BORIT

A nemzetállamok és a hivatalosan
el nem ismert kisebbségek közötti etnikai
konfliktusok feloldásának mechanizmusai

1. A NORVÉGIAI LAPPOK (SZÁMIK) ÉS A ROMÁNIAI CSÁNGÓK ESETE

Az elmúlt két évszázad folyamán a nacionalizmus és a nemzetállamok megje-
lenése komolyan hátravetette a nemzeti kisebbségek természetes fejlõdését. A
jelenség több esetben egyes etnikai kisebbségek eltûnéséhez, a többségi nem-
zetbe való beolvadásához vezetett, a folyamatot pedig olyan nacionalista prog-
ramok hangolták össze, amelyek az etnikai és kulturális tekintetben egynemû
állam megteremtését tûzték ki célul.

Az asszimilációs folyamat az esetek zömében a kisebbségek beolvasztással
szembeni ellenállása miatt súlyos konfliktusokat váltott ki, melyek idõtartama
és intenzitása egyenes arányban állt a nemzetállami nyomás nagyságával, illet-
ve az adott kisebbség szervezettségével és kulturális egyöntetûségének fokával.
E paraméterek mentén a konfliktusok egy része valamilyen megoldást nyert –
a felek között mindkét oldal által elfogadott status quo jött létre, ami vagy a ki-
sebbség teljes beolvadását, vagy hivatalos elismerését eredményezte. Más
konfliktusok viszont, a szemben álló felek hajthatatlansága miatt, állandósul-
tak, ami zsákutcába juttatta a pozitív megoldás lehetõségét.

Tanulmányomban a nemzetállam és a területén élõ, hivatalosan el nem is-
mert kisebbségek törésvonala mentén kipattanó etnikai feszültségek egy sajá-
tos esetével foglalkozom, amely a nehezen megoldható konfliktusok kategóriá-
jába sorolható. Az elméleti elemzés és a konkrét példák ötvözésével megpróbá-
lom kiragadni azokat a mechanizmusokat, amelyek az ebbe a kategóriába tar-
tozó konfliktusok feloldását eredményezhetik, és végigjárom azokat az útsza-
kaszokat, amelyek az adott etnikai kisebbség megmaradását biztosító jogok el-
ismeréséhez vezetnek. A tanulmány mindenekelõtt azt igyekszik tisztázni,
hogy létezik-e a kívánt kapcsolat a modern államok demokratikus mechaniz-
musainak valós mûködése és a kulturális pluralizmus között. Ebben az elméle-
ti keretben vizsgálom azután a norvégiai lapp kisebbség esetét egy olyan törté-
neti perspektívába ágyazottan, amely magában foglalja e konfliktus fõbb moz-
zanatait, mely végül úgy zárult le, hogy a norvég állam, szakítva az etnikai ki-
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sebbség fogalmának primordiális felfogásával és a kérdéskör strukturális meg-
közelítésére áttérve, ennek az õshonos népességnek minden jogát biztosította.
Ezzel egybevetve mérlegelem a Kelet-Romániában élõ csángók helyzetét, külö-
nös tekintettel az 1989 utáni idõszakra, és próbálok rávilágítani a két kisebb-
ségi népcsoport helyzetének hasonlóságaira, egyszersmind azokat a lehetséges
példákat is megmutatom, amelyek tárgyát képezhetik a jelenlegi romániai civil
társadalom és tudományosság tevékenységének.

2. A FÕ FOGALMAK ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS DEFINÍCIÓJA

A nacionalizmus és a nemzetállam kérdése az újkor beköszöntével kapott he-
lyet a történeti diskurzusban, egy idõben az ipari forradalom által kiváltott, a
piac, a közoktatás elterjedése, az információk áramlása terén bekövetkezett
változásokkal, nemkülönben a szekularizáció megjelenésével, ami együttesen
azt eredményezte, hogy az emberek eltávolodtak a feudális intézményektõl s
ezzel együtt az identitástudat feudalizmus kori jellegzetes formáitól. A loka-
lizmust, a vallást, az osztályokra épülõ társadalmi viszonyokat új mechaniz-
musok és ideológiák váltották fel, amelyek egyrészt a társadalom kulturális te-
hetetlenségi nyomatékának hatására, másrészt a nemzetállam intézményesí-
tett ellenõrzése alatt fejlõdtek.

A modern szerzõk felfogásában a nacionalizmus, melynek ideológiájára a
nemzetállam épül, olyan politikai természetû alapelvként határozható meg,
amelyben a nemzet szerves egységének az állammal való kongruenciája fejezõ-
dik ki (Gellner in: Eriksen 2002. 98.). Ezt úgy kell érteni, hogy az államon belül
a domináns népcsoport a maga számára sajátítja ki az ország egész területét
és a gazdasági és politikai tõkét, illetve a kulturális örökséget egyként jelentõ
erõforrások birtoklásának legitimitását.

Mintegy két évszázaddal ezelõtt azonban úgy tûnt, hogy ez a perspektíva ké-
pes választ adni mindazokra a súlyos politikai gondokra, amelyek a feudális ál-
lamhoz fûzõdtek: a nemzetállamok megteremtése kívánt lenni az a csodaszer,
mely véget vet a konfliktusoknak, és megszüli a Kant által elképzelt egyetemes
békét. Ám a romantikus gondolkodók itt kihagyták a számításból az etnikai
változót, pontosabban az Európa területén élõ etnikai csoportok sokféleségét.
Ilyen feltételek közepette kezdõdött el az etnikai alapú nemzetállamok megte-
remtése, csakhogy ezekben az államokban a többségi népelem mellett, a ko-
rábbi feudális-birodalmi berendezkedés maradványaként, számos kisebbség is
élt. E zsákutcából való kijutás egyetlen lehetõségének legtöbb esetben az etni-
kai kisebbségek teljes beolvasztása látszott a többségi csoport kulturális ténye-
zõinek a felhasználása és a kisebbségek értékrendjébe való erõszakos beágya-
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zása által. Benedict Andersen úgy értelmezi ezt a folyamatot, mint amit a ho-
mogén közigazgatási rendszer kiépítése motivál, amire a nemzetállamnak fel-
tétlenül szüksége van, és ami a kapitalizmus legfontosabb premisszája. Meglá-
tása szerint a homogenizálás alapvetõ módszere az általános tankötelezettség
bevezetése volt, mely egy standardizált tantervre és a nemzeti nyelvnek oktatá-
si nyelvként való használatára épült (Verdery in: Vermeulen és Govers 1994.
43.).

E megfontolások alapján a 19. századi nacionalizmust általában kulturális
nacionalizmusnak tekintik, ahol az állam fontos szerepet tölt be az egységes
nemzet mítoszainak megteremtésében és kommunikálásában (Verdery in:
Vermeulen és Govers 1994. 45.).

A nacionalizmus kulturális szempontú értelmezése a primordialista szemlé-
let keretében nyer elméleti megalapozást, melynek hátterét Max Weber társa-
dalomelméletében kell keresnünk. Weber felfogása szerint egy népcsoportot
tagjainak a közös eredetbe vetett hite határozza meg, mely a megelõzõ idõ-
szakok cselekvési egységébõl fakad (Jenkins 2003. 10.). Az etnikai identitásról
szóló primordiális szempontú antropológiai tanulmányok tehát a közös kultú-
rát és az objektív kulturális értékek rendjébe való betagolódást a közös eredet-
tel együtt a nacionalizmus gerincének tekintik.

Manapság a primordiális szemléletmóddal kapcsolatosan elszaporodtak a
kritikai hangok, a bírálók annak az egyenletnek a megalapozatlanságát hang-
súlyozzák, miszerint az etnikai csoport és a tagjai által képviselt kulturális tar-
talom egyenértékû. Fredrik Barth norvég antropológus volt az elsõ, aki 1969-
ben megjelent Etnikai csoportok és határok címû könyve bevezetõjében alterna-
tív elméletet dolgozott ki erre vonatkozóan. A Barth által felvázolt kulturális
perspektíva mobilis, interaktivitásra épül, és az etnikai csoportokat elválasztó
határvonalak mentén jelenik meg. A kulturális tartalom elveszíti relevanciáját,
hiszen nem képviselhet egy olyan stabil változót, amely szerint meghúzhat-
nánk a csoportok közötti elválasztó vonalakat; a kulturális tartalom objektív
eljárások segítségével elmozdítható, s az államapparátus a maga mesterséges
eszközeivel meg is építheti azt. Az azonosítás kritériuma tehát Barth szerint
egyedül az lehet, hogy egy népcsoport tagjai milyen identitással azonosulnak.
A figyelem itt már nem az etnikai csoport kulturális karakterisztikumára össz-
pontosul, hanem a csoportok közötti elkülönülés viszonyrendszerére, amely az
etnikai csoportokat elválasztó kulturális határvonalon képzõdik. Az instru-
mentalista paradigma tehát nem hagyja figyelmen kívül a kulturális tartalom
kérdését, hanem csak átértelmezi.

A második világháború után létrejött, a demokratikus értékrendet elfogadó
államkonstrukciók kisebbségpolitikája az instrumentalizmus eszmeáramlatá-
ból táplálkozik, és az egyes államok szintjén az alkotmányok, államközi síkon
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pedig nemzetközi egyezmények (az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata vagy
az európai uniós törvényhozás) biztosítanak számára intézményes kereteket.
Ez persze nem azt jelenti, hogy a 19. század folyamán keletkezett nemzetálla-
mok nem voltak demokratikusak. Alkotmányaik révén eleget tettek saját koruk
jellegzetes elvárásainak, ám kisebbségpolitikájukban a primordiális paradig-
mát tartották követendõnek, és elutasították a kulturális pluralizmust.

Ami esettanulmányunk tárgyát illeti, az 1814-es norvég alkotmány az állam
intézményei és azok mûködése tekintetében demokratikus alkotmány volt, a
kisebbségekkel szemben követett politika tekintetében azonban, mai szem-
mel nézve, alapvetõen konzervatív. A lapp kisebbséget, mely a legnagyobb
számú kisebbség volt abban az idõben, az asszimiláció célpontjának tekintet-
ték az egynemû társadalom megteremtése érdekében. Ebben az összefüggés-
ben a lappok a hivatalosan el nem ismert kisebbségek kategóriájába tartoztak,
melynek ismérvei az el nem ismertség mellett a kisebbségeket megilletõ kü-
lönleges jogoktól való teljes megfosztottság és a csoport tagjainak fokozatos
elidegenítése saját azonosságtudatuktól annak a folyamatnak a keretében,
amelyben az államhatalom a kisebbség által képviselt kulturális tartalom ki-
cserélésével az identitástudat megváltoztatására törekszik. A multikulturális
nyitott társadalmakban, amilyen a jelenlegi norvég társadalom, a hangsúly az
egyénre helyezõdik: az alkotmány minden egyes állampolgár számára bizto-
sítja azt a jogot, hogy a gyakorolt kulturális változóktól (anyanyelv, vallás, et-
nográfia stb.) függetlenül szabadon megválaszthassa, melyik etnikai csoport-
hoz akar tartozni.

A következõ fejezetben megvizsgálom, melyek voltak azok a fejlõdési szaka-
szok és mechanizmusok, amelyek oda vezettek, hogy a norvég államnak a lapp
kisebbséggel szemben követett politikája megváltozott, szembeállítva példáját
a hatóságok által továbbra is el nem ismert romániai csángók helyzetével.

3. A NORVÉGIAI LAPP KISEBBSÉG –
A DEMOKRATIKUS PLURALIZMUS SIKERES MODELLJE

Ebben a fejezetben az etnikai konfliktus egy olyan példáját veszem szemügyre,
amelynek pozitív kifejlete a világ sok helyén inspirálhatja az etnikai kisebbsé-
gek aktivizálására irányuló cselekvést. Azért is választottam ezt az esetet, mi-
vel a norvégiai lappok és a romániai csángók analógiája olyan pályaíven mo-
zog, amelyet hasonló paradigma szerint lehet leírni.

Az esettanulmány nyomon követi a lapp kisebbség aktivizálódásának egyes
fázisait õshonos kisebbségként való elismerésének folyamatában, egyszer-
smind felsorolja azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével sikerült fel-
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oldani a nemzeti identitáshoz való ragaszkodásra visszavezethetõ konfliktust,
mely alapvetõen abból fakadt, hogy a norvég nemzetállam érdekei ütköztek a
lapp kisebbség organikus és kulturális megmaradásának vágyával. Minden
esetben igyekszem feltárni a lappok aktivizálódásának az adott történeti pilla-
natra jellemzõ stádiuma és a csángók jelenlegi helyzete közötti megfeleléseket,
hogy ezzel is megkönnyítsem a két eset hasonlóságainak a megértését. Hogy
szövegemet még kézenfekvõbbé tegyem, az eseményeket idõrendiségükben
tárgyalom, különös figyelmet fordítva finalitásukra és az érintettek helyzetére
gyakorolt hatásukra.

3.1. A lapp aktivizálódás elsõ megnyilvánulásai a 19. század derekán.
A laestadianizmus szerepe az aktivizálódás folyamatában

A lappok asszimilációval szembeni ellenállása kezdetben spontán és természe-
tes módon mutatkozott meg, válaszként a norvég nemzetállam ama törekvésé-
re, hogy az ország egész területén homogén lakosságot alakítson ki, ami az
egyes történeti pillanatokban különbözõ formákat öltött, és változó intenzitás-
sal folyt.

A szolidaritás legelõször vallási köntösben manifesztálódott: a Laestadius
svéd lelkész által 1845-ben indított laestadiánus mozgalom az evangélikus
egyház erkölcsi megújítását tûzte ki célul maga elé. A lappok nemzetiségi létük
egy kritikus pillanatában kerültek kapcsolatba a mozgalommal, amikor a nor-
vég nemzetállami nyomás teljes súllyal nehezedett rájuk. A konfliktus 1852-
ben tetõzött a kautekinói események kapcsán, amikor a lappok szabályszerûen
fellázadtak a hatóságok ellen, és emiatt aránytalanul szigorú büntetéseket osz-
tottak ki rájuk.

Az eseményeken túlmutatva Siversten, Paine és Falkenberg a lappok asszi-
milációval szembeni reakciójaként értelmezi a laestadianizmust (Minde 1998.
7–9.), mely a lapp kultúra és identitástudat megmaradását mozdította elõ.
Mindezeken felül Pain rámutat, hogy a laestadianizmus egyfajta lelki vigaszt
jelentett a lapp közösség számára, mintegy kárpótolva a lappokat sajátos etni-
kai tulajdonságjegyeik elveszítéséért, hiszen a laestadianus lelkipásztorok a
nép nyelvén prédikáltak. Tény, hogy a laestadianizmus – mint azt Minde is ki-
emeli (Minde 1998. 7–9.) – helyi és konjunkturális jellege ellenére számottevõ
hatást gyakorolt a lappok általános pszichológiai állapotára, kialakítva bennük
a közös cselekvés fontosságának érzetét, ez pedig megvetette az etnikai aktivi-
zálódás alapjait az egész ország területén.

Meglepõ hasonlóság tapasztalható a laestadianizmus és a csángók katoliciz-
musa között, mely különösen fontos szerepet játszott a román állam által indí-
tott beolvasztási folyamat tetõpontra hágásának pillanataiban, Ion Antonescu
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fasiszta diktatúrája, majd a kommunista rendszer idején. Az asszimilációs
nyomásnak kitett csángók ragaszkodása katolikus hitükhöz egyfajta rést nyitó
kiskapuként mûködött, mely lehetõvé tette számukra, hogy továbbörökítsék
identitásbeli másságukat (Borit 2006. 45.).

3.2. A politikai életbe való aktív bekapcsolódás

A norvégiai lappok etnikai alapú mozgósítására irányuló elsõ próbálkozások a
20. század elejére tehetõk. E fejezetben azt mutatom be, melyek voltak a politi-
kai aktivizálódás egymást követõ szakaszai, és hogyan hatott ez a mozgósítás a
lapp kisebbség hivatalos elismerésének bonyolult folyamatára.

A változást – Elenius véleménye szerint – olyan tényezõk tették lehetõvé,
mint a baloldali erõk hatalmi pozícióba kerülése és az egyház kivonulása a
közoktatásból, nemzetközi síkon pedig az elsõ világháborút lezáró, 1919-es
versailles-i békekötés által szentesített új kisebbségpolitika, mely garantálta a
kisebbségi jogok tiszteletben tartását az új nemzetállamokban, nem kevésbé a
szomszéd államokkal (Svédországgal, Finnországgal) való kapcsolatok norma-
lizálása.

Lapp képviselõk már az 1906-os választásokat követõen jelen voltak a nor-
vég parlamentben. Ezek a Munkáspárt listáján jutottak be, a párttal kötött szö-
vetség alapján. 1919 után a szövetség felbomlott, a lapp aktivisták egy része
ugyanis inkább a Munkáspártba való belépés mellett döntött.

A második világháború után, a nemzetközi politika új feltételrendszerében,
melynek tengelyében az 1945. december 25-én elfogadott ENSZ-Chartában le-
fektetett közösségi jogok álltak, és a Chartához Norvégia is csatlakozott, a lap-
pok politikai szerepvállalása komoly lendületet vett. Így 1964-ben létrejött a
Norvégiai Lapp Tanács, amely konzultatív szervként mûködött a kormány
mellett a lappokat érintõ kérdésekben. A két intézmény együttmûködésének
eredményeképpen 1987-ben megszületett a Lapp Törvény (The Sami Act),
amely elõírja, hogy a lappokat érintõ valamennyi kérdés megoldásában a Lapp
Tanács illetékes. E törvény alapján a Tanács átalakult Lapp Parlamentté, mely
1989-ben nyílt meg (Sillampää 1994. 96.).

A szóban forgó két kisebbség helyzetét a politikai aktivizálódás szemszögé-
bõl vizsgálva természetesen e téren is találni fogunk azonosságokat, ám a
csángók jelenlegi helyzetét csak a lappok aktivizálódásának kezdeti szakaszá-
val vethetjük össze. Az RMDSZ beavatkozását a moldvai megyékben még min-
dig gátolja az állam asszimilációs politikája, márpedig a csángók politikai ere-
jének kibontakozása az e kisebbséghez tartozók etnikai együvé tartozásának
tudatosításától függ. Ez a csángók által képviselt politikai tõke felértékelõdésé-
hez vezethetne, s a csángó szavazatok megszerzése érdekében magára vonhat-
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ná a politikai pártok figyelmét, melyek között a morális elsõbbséget természe-
tesen az RMDSZ élvezhetné.

3.3. A civil társadalom szerepe

A civil társadalom szerepérõl szóló diskurzus eleve szükségessé teszi, hogy
megkülönböztessük a lapp szervezeteket azoktól a szervezetektõl, amelyek
tagjai nem tartoztak a lapp kisebbséghez, de tevékenységük a lappok szabad-
ságjogainak elnyerésére és megvédésére irányult.

Az elsõ szervezeti formák viszonylag késõn jelentek meg, és ehhez paradox
módon éppen az teremtette meg a kedvezõ feltételeket, hogy mivel Norvégiá-
ban a 19. század második felében bevezették az általános tankötelezettséget, a
lapp fiatalok norvég iskolákban tanulhattak (Jernsletten 2002. 149.). 1917. feb-
ruár 6-án került sor a lapp gyülekezetek hagyományos foglalkozásokkal (rén-
szarvastenyésztés) kapcsolatos elsõ, konzultatív jellegû találkozójára. Itt tör-
tént meg az északi és a déli szervezetek szétválása, az északiak ugyanis sokkal
radikálisabb program bevezetése mellett kardoskodtak, amelynek politikai és
etnikai vonzatai is lettek volna. Idõvel ez a helyzet hivatalossá vált, a déli
(Trondheim környéki) lappok ugyanis továbbra is csak a vita gazdasági oldalá-
val kívántak foglalkozni. Számukra a lapp összefogás egyetlen kritériuma kizá-
rólag a rénszarvastenyésztés lehetett.

Nehéz volna nem felfigyelni a romániai helyzettel való hasonlóságra: Romá-
niában is két szervezet verseng a moldvai csángók összefogásának irányításá-
ért. Az egyik csupán a vallási aspektust tekinti mérvadónak – a csángók római
katolikus románok, hangoztatja a Dumitru Mãrtinaº Egyesület –, ezzel szem-
ben a Moldvai Csángó Magyar Szövetség a kérdés etnikai és törvényhozási vo-
natkozásaira kíván koncentrálni.

A második világháború után a lapp szervezetek száma megnövekedett, jelle-
gük diverzifikálódott. A lappok jogainak elismeréséért tevékenykedõ nagyszá-
mú lapp szervezet mellett a legfontosabb megvalósítás a Lapp Tanács létreho-
zása volt 1952 és 1956 között. Ez az országhatárokon átnyúló szervezet a
skandináv államokban élõ lappokat egyesíti. A Tanács komoly erõfeszítések
árán egy sor konferenciát szervezett, amelyeken 1960 után egyre inkább a kife-
jezetten tudományos jelleg került elõtérbe. A konferenciákon megvitatott leg-
fontosabb témák közé tartozott a lapp népnév definíciója és az önmeghatáro-
zás jogának mint e kisebbségekhez fûzõdõ jognak a kiterjesztése. 1971 után a
diskurzus marxista hatásra történõ radikalizálódása figyelhetõ meg, a hang-
súly azóta elsõsorban arra helyezõdött át, hogy az õshonos népek különleges
jogokat kapjanak.

A lapp kisebbség jogainak elnyeréséért folytatott küzdelemben fontos szerep
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jutott a lappok ügyét felkaroló norvég civil szervezeteknek. Ezek közül már
1938 óta kimagaslott a Lapin Sivistysseura (a lapp kultúra terjesztését támoga-
tó társaság), amelynek értelmiségi tagjai közvetlen kapcsolatokat ápoltak a
lappokkal, mert megértették, hogy a lappokra nehezedõ nyomás e kisebbség
kultúráját és létét fenyegeti.

Egy másik figyelmet érdemlõ szervezet a Sami Searvi (A lappok barátai),
amelyet eredetileg lappok alapítottak Oslóban, ám 1951-ben néhány norvég
értelmiségi kezdeményezésére átszerveztek.

A civil tárdalom szerepvállalásáról szólva azt kell mondanunk, hogy a mold-
vai csángók helyzete ebben a tekintetben nem annyira drámai, mint más vo-
natkozásokban. A nem kormányzati, csángó vagy külföldi (magyar vagy ro-
mán) szervezetek figyelemre méltó eredményeket értek el. Sajnos e szerveze-
tek száma egyelõre alacsony, tevékenységük eredményei pedig inkább csak
szervezeti vagy helyi szinten mutatkoznak meg.

3.4. A tudóstársadalom részvétele

Az értelmiségiek – norvégok és lappok – részvétele a lapp problémák megol-
dásában az 1960-as években kezdõdött, és 1973-tól, a tromsøi egyetem alapí-
tásától szemlátomást megnövekedett. Az egyetem az ugyanabban az évben
Kautekinóban létesített Északi Lapp Intézettel karöltve meghatározó módon já-
rult hozzá a norvégiai lappok nyelvének, kultúrájának, társadalmi életének a
népszerûsítéséhez s továbbfejlesztéséhez.

Jóllehet az értelmiségiek szerepvállalása nem járt azonnali eredményekkel, a
végzett kutatások jelentõsége elvitathatatlan. Általában a tudományos kutatás
jelöli ki azokat az elméleti koordinátákat, amelyeket a civil szervezeteknek és a
politikai pártoknak figyelembe kell venniük, ahogyan az 1980-as Alta-ügy1

(Minde 1992. III. P) kapcsán is történt, amely a lappok õshonos népként való
elismerése követelésének radikalizálásával megváltoztatta a lappok történeté-
nek menetét.

Miközben a csángókérdés tekintetében a román civil társadalom eléggé ak-
tívnak mutatkozik, a tudományos kutatásban számottevõ fáziseltolódások ta-
pasztalhatók. Néhány említésre méltó kivételtõl eltekintve, mely elsõsorban

1 1978 és 1981 között a norvég kormány völgyzáró gát építését irányozta elõ az Alta folyón,
ami megváltoztatta volna a transzhumáló rénszarvascsordák vonulásának hagyományos út-
vonalát. A lapp civil társadalom hosszú ideig elutasította a tervet, ám végül az alkotmánybí-
róság döntése nyomán a norvég állam került ki gyõztesen a vitából. Noha a gát felépült, a
lapp civil mozgalom döntõ hatást gyakorolt a norvég állam és a lapp kisebbség viszonyának
késõbbi alakulására: a lappok kedvezõ helyzetbe kerültek abban a küzdelemben, amelyet õs-
honos népként való elismerésükért folytattak.
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magyar és más nemzetiségû kutatók nevéhez fûzõdik, a románok és a csángók
hozzájárulása szinte a semmivel egyenlõ. Ez a tényállás az oka annak, hogy hi-
ányoznak a csángókról és a csángók számára írt román szakmunkák, ami je-
lentõs akadály a csángó nyelv és kultúra feltárási folyamatában.

3.5. A nemzetközi viszonyok szerepe

Az eddigiek során bemutatott négy változó az egyes államokon belüli kérdések
köréhez tartozik. Az utolsó változó, amire utalni akarok, a nemzetközi viszo-
nyok kérdésköréhez vezet el.

Ami a nemzetközi viszonyoknak a lappok történetében játszott szerepét ille-
ti, Einar Niemi történész rámutat, hogy noha a kérdés megoldása tekintetében
léteztek belsõ premisszák, a nemzetközi viszonyok alakulása döntõ módon be-
folyásolta a konfliktus pozitív végkifejletét (Niemi 1995). Norvégia csatlakozá-
sa az ENSZ-Chartához alapvetõ változásokat hozott az ország kisebbségpoliti-
kájában, különösen a hatvanas években, amikor tetõpontra hágott a volt gyar-
mati országok függetlenségi küzdelme, ami az õshonos népek világtörténelem-
ben játszott szerepének az átértékelését is maga után vonta.

Hasonló folyamat játszódik le ma Romániában, ahol az antidemokratikus
kommunista rendszer felszámolása a második világháború utáni norvégiai
helyzetnek felel meg. Az európai uniós normák alkalmazása a kisebbségekkel
való bánásmód területén döntõ tényezõje lehet a csángókérdés megoldásának.
Mindazonáltal – bár törvényhozási vonalon az állam bátorítja az ilyenszerû
megoldásokat – ez valójában nincs összhangban a tényleges helyzettel.

4. KONKLÚZIÓK

Tanulmányomban megpróbáltam ráirányítani a figyelmet más etnikai csopor-
tok, mint például a csángók története ismeretének a fontosságára abban a fej-
lõdési folyamatban, melyben e csoportok a hivatalos el nem ismertségtõl eljut-
nak a jogok teljes körû elnyeréséig. Szemléltetésül a norvégiai lappok példáját
választottam, akik a közelmúltban ilyen státust vívtak ki maguknak. Az elem-
zett mechanizmusok kiindulópontot jelenthetnek a hivatalosan el nem ismert
kisebbségek és a nemzetállam között kialakult konfliktusok feloldásához, haté-
konyságuk azonban minden esetben attól függ, hogy a demokratikus intézmé-
nyek miként mûködnek az adott országban, illetve mûködésük mennyire van
összhangban a nemzetközi tendenciákkal.

Ezen eszmefuttatás fényénél arra a következtetésre juthatunk, hogy figye-
lembe véve a kisebbségek jogállására vonatkozó elméletek alkalmazása terén
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tapasztalható késlekedést, illetve a nemzetközi jogrendet, amelynek maga is
részese, a demokratikus folyamatok tekintetében Románia elmaradt a világ
haladó társadalmaitól.
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EMIL ÞÎRCOVNICU–ARMAND GUÞÃ

Etnokulturális realitások
a Timok-völgyi románoknál

A Romániával szomszédos Bulgáriában és Szerbiában, Románia délnyugati ha-
tárai mentén, jelentõs lélekszámú román közösségek élnek, amelyektõl az el-
múlt két évszázad folyamán megtagadták román azonosságuk elismerését. Az
idõk során a román kutatók figyelmét nem kerülte el a két szomszédos ország
területén élõ közösségek történetének, nyelvének, néprajzának vizsgálata.

A régióban élõ románokat hivatalosan még nemrégiben is vlah nyelven be-
szélõ vlahokként tartották számon, akiknek nincs közük a románsághoz és a
román nyelvhez. Eredetüket a bolgárok és a szerbek a románokétól teljesen
különbözõnek állították be. Alapjában véve bolgároknak, illetve szerbeknek te-
kintették õket, következésképpen nem ismerték el jogukat a román nyelvû ok-
tatáshoz és vallásgyakorláshoz.

Bulgáriában a Duna melléki falvakban, a Szilisztrától Lomig terjedõ terület-
sávon élnek, nagyobb tömbben pedig (hozzávetõleg mintegy harmincezren) a
Timok folyó völgyében. Szórványos aromán (macedoromán) közösségeket Bul-
gária délkeleti részén is találunk. Szerbiában a románok a Vajdaságban élnek
(itt minden elismert jogot élveznek), továbbá összefüggõ tömböt alkotnak a
Timok völgyében (számukat a román szervezetek 250–300 000-re becsülik).
154 falu döntõen román többségû, 10 város és 46 falu pedig vegyes lakosságú.
Mivel nem tekintik õket románoknak, esetükben a szóban forgó két állam ha-
tóságai nem tartják szükségesnek a román és a bolgár, illetve a román és a
szerb kormány által kötött kétoldalú diplomáciai egyezményekben elõírt kul-
turális kölcsönösség tiszteletben tartását. Ennélfogva a Timok-völgyi románok
nem élveznek a nemzeti kisebbségeket megilletõ semmilyen nyelvi, oktatási
vagy mûvelõdési jogot.

Vallási ügyekben az utóbbi idõben új szemléletmód kerekedett felül Bulgári-
ában. Egy évvel ezelõtt (2007. március 28-án) román szervezetek Valentin
Gheorghief rabovói lelkész vezette küldöttsége kieszközölte Domicián vidini
érsektõl az engedélyt, hogy románul is lehessen misét mondani. Mindazonáltal
a román falvak lelkészei, mivel „nem akartak rossz viszonyba kerülni” a magas
rangú egyházi méltósággal („vladikával”), mégsem kezdtek el románul misézni,
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ami azt mutatja, hogy a Bolgár Ortodox Egyház ugyan nem korlátozhatja töb-
bé a románok vallásgyakorlási jogait, ám korántsem nézi jó szemmel a román
nyelv bevezetését a bolgár templomokban. Arra persze vigyáznak, hogy a
malajnicai eset itt ne ismétlõdhessék meg. A fõpapi jóváhagyás viszont túlsá-
gosan új keletû ahhoz, hogy máris számottevõ változásokat lehessen észlelni.
Akad néhány templom, ahol mise után a pap, ha maga is román, az öregek pe-
dig románul beszélnek, román nyelven gyóntat.

Nehezebb a helyzet a szerb Timok-vidéken. Itt még 1899 óta érvényben ma-
radt Melentie Vukiæ szerb püspök rendelete, miszerint az újszülötteket kizáró-
lag a templomok ajtaján kifüggesztett listákon szereplõ szerb nevekre lehetett
keresztelni. A papok sem misézhettek többé románul, mert mindenüvé szerb
papokat hoztak. Napjainkban a Negotin városától 15 km-re fekvõ Malajnica
nevû faluban Boian Alexandrovici lelkész 2003–2005 között a saját telkén kis
templomot építtetett, amelyben románul kezdett el misézni, ezért pert akasz-
tottak a nyakába, háromhavi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és köte-
lezték, hogy a templomot bontassa le, a bontásra azonban nem került sor.
Ezek után Jusztin szerb püspök indított egyházi eljárást a román lelkész ellen,
hogy papságától megfosszák, így Boian Alexandrovici kénytelen volt kivonni
magát a Szerb Ortodox Egyház joghatósága alól, a Román Ortodox Egyháztól
kérve és nyerve ehhez jóváhagyást. Márciusban Románia elnöke a Kulturális
Érdemrend parancsnoki fokozatával tüntette ki.

A Timok völgyében (sem Szerbiában, sem Bulgáriában) nincsenek román
idõszaki sajtókiadványok. A románok csak otthonról ismerik a román nyelvet,
nem járnak román iskolába, és nem tudnak románul írni-olvasni. Viszont fi-
gyelemmel kísérik a romániai televízió- és rádióadásokat, fõleg a híreket és a
szórakoztató mûsorokat nézik-hallgatják.

A fiatalok nem vesznek részt cselekvõen a politikában, és nem szereznek ér-
vényt szavazatuknak, pedig az a politikai szereplõk lecserélésének és a közös-
ségi érdekek érvényre juttatásának eszköze lehetne. Ezzel szemben komoly ér-
deklõdést tanúsítanak az iránt, hogy Romániába menjenek tanulni.

Mivel összefüggõ tömbökben élnek, s számuk is jelentékenyebb, a szerbiai
románok intenzív politikai tevékenységet folytatnak. Rájöttek, milyen komoly
erõt képviselnek az ország választótestületén belül, ezért – miután többször is
szövetséget kötöttek szerb politikai pártokkal, de elégedetlenségük miatt
mindannyiszor ki is léptek – „Dr. Predrag Balasevici – egyesült szerbiai romá-
nok” elnevezéssel tíz román szervezet saját szövetséget hozott létre, amely in-
dulni fog a helyhatósági és országgyûlési választásokon. A szövetségbe tömö-
rült tíz szervezet: a bori székhelyû Szerbiai Ruménok Demokrata Pártja
(SZRDP), a negotini székhelyû vlahok (ruménok) Demokrata Pártja (VDP), a
kuèevói székhelyû Demokratikus Szerbia Ruménjai (DSZR), a kladovai Traian
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– Román–Valah Társaság (Traian – RVT), a petrovaci Paul Matei Rumén Kö-
zösség (Paul Matei RK), a zajeèari Szivárvány Vlah–Román Mûvelõdési Társa-
ság (SZVRMT), a jagobitai Román Kulturális Kezdeményezés (RKK), a bori
Ariadne Filum Román–Vlah Kulturális Szövetség (AF), a èupriai Morava-
völgyi Ruménok Szövetsége a Nyelvért, Kultúráért, Vallásért (MRSZ) és a
negotini Szerbiai Románok Szövetsége (SZRSZ).

Nemrégiben (2008. február 2-án) Jürgen Hermann raportõr jelentést terjesz-
tett az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése elé a szerbiai románok jogfosz-
tottságáról (11 528. számú dokumentum). A jelentés rámutatott, hogy a szerb
hatóságok kettõs mércével mérnek egyfelõl a vajdasági, másfelõl a Timok-
völgyi románok esetében. A jelentés ismételten leszögezi A Nemzeti Kisebbsé-
gek Védelmérõl szóló Keretegyezmény 3. paragrafusába foglalt elv hatályossá-
gát, miszerint megengedhetetlen, hogy valamely személyre vagy csoportra más
nemzeti azonosságot próbáljanak rákényszeríteni. A Parlamenti Közgyûlés
egyszersmind „kifejezi értetlenségét amiatt, hogy a Szerb Ortodox Egyház dön-
tõ befolyást gyakorolhat más egyházak és/vagy vallási közösségek elismerése
tekintetében. A Közgyûlés felszólítja a szerb hatóságokat, hogy kellõ felelõsség-
gel kezeljék ezt a kérdést, és gátolják meg, hogy egyes egyházak saját kánonjai-
kat érvényesítsék más egyházak vagy vallási közösségek viszonylatában.” A do-
kumentum ajánlásai között szerepel többek között kétnyelvû iskolák felállítá-
sa, a nemzetiségek egyenlõ bánásmódban való részesítése, a regionális különb-
ségek felszámolása a nemzetiségekkel való bánásmód tekintetében, a mûszaki
feltételek biztosítása a román nyelvû rádió- és televízióadások vételéhez, diszk-
riminációellenes törvény megalkotása stb.

Megjegyezzük, hogy az említett társadalmi, kulturális és politikai körülmé-
nyek miatt a közvetlen etnológiai terepkutatás Szerbiában és Bulgáriában szá-
mos akadályba ütközik. Így:

1. a helyi hatóságok részérõl elhallgatás, közöny vagy
2. kimondott ellenállás tapasztalható;
3. a helyi szervek képviselõi pszichikai nyomást gyakorolnak a román szár-

mazású személyekre, továbbá egyáltalán nem elhanyagolható probléma,
hogy a kutatandó területeken gyakorlatilag és hivatalosan lehetetlen szál-
láshoz jutni.

Komoly nehézséget jelent annak az országnak a nyelve is, amelyben a gyûj-
tés folyik. E tekintetben az utóbbi évek tapasztalata megmutatta, hogy a kuta-
tócsoportokban, amelyek a Vidin–Lom térség összefüggõ román tömblakossá-
gától elszigetelten élõ szórvány román közösségekben folytatnak vizsgálatokat,
feltétlenül szükség van olyan kutatókra is, akik beszélik a bolgár, illetve a szerb
nyelvet. Az államnyelv ismeretét mindenképpen szükségessé teszik az észak-
bulgáriai területeken vagy a Szerbia északkeleti vidékén (Kladovo, Po�arevac,
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Zajeèar környékén) uralkodó demográfiai viszonyok, de ugyanez a helyzet a
macedóniai, görögországi és törökországi meglenorománok esetében is. A hor-
vátországi Isztriai-félszigeten élõ isztrorománoknál végzett terepkutatásokon
még a horvát nyelv helyi nyelvjárásának az ismeretére is szükség van. Elmond-
hatjuk, hogy mindazokban a balkáni országokban, ahol még élnek a kompakt
dunai tömbtõl elszakadt falusi román közösségek, a terepen végzett gyûjtõ-
munka sikere 50–90 százalékban a helyi többségi nyelv ismeretétõl függ.

Egy másik igen fontos tényezõ, hogy a balkáni országokban élõ román szár-
mazású személyek milyen mértékben vállalják etnikai identitásukat. A nemzeti
azonosságtudatot a nemzetközi dokumentumok alapvetõ tulajdonságként ha-
tározzák meg, amelynek – figyelembe véve, hogy célirányosságának megfelelõ-
en illeszkednie kell a jelenlegi nemzetközi jog által meghatározott nemzeti és
nemzetközi jogi-társadalmi keretekbe – objektív kulturális, nyelvi, vallási és
más hasonló elemeket kell tartalmaznia, beleértve a történelmi emlékezetet is.
Valamely nemzeti kisebbség azonosságtudata a maga etnikai és kulturális jel-
legzetességeitõl elszakíthatatlan kollektív emlékezeten alapul.1

A nemzeti identitás tudatos felvállalása azért is fontos, mivel az elmúlt
nyolcvan év során az itteni románok nem gyakorolhatták saját nyelvükön a
vallásukat, nem létezett román iskola és írott kultúra. Meg kell említenünk,
hogy a Dunától délre élõ román származású népesség jelentõs része összeté-
veszti a nemzetiséget az állampolgársággal. Önismeretüket tekintve a balkáni
és bulgáriai románok sem képeznek kivételt a szabály alól, s ennek megfelelõ-
en szempontunkból négy csoportba sorolhatók:

a) azok a románok, akik magukat rumunnak, románnak, vlásnak, vlahnak,
arománnak, meglenorománnak vagy rumernek tartják;

b) azok a románok, akik állampolgárságuk szerint határozzák meg a nem-
zetiségüket (bolgárnak, szerbnek, horvátnak vagy macedónnak);

c) azok a románok, akik nem tudják, milyen nemzetiségûek, noha gyermek-
korukban szüleik és nagyszüleik románul beszéltek;

d) azok a románok akik nem merik bevallani nemzetiségüket, vagy erre a
kérdésre kitérõ választ adnak.

Az elsõ csoportból jól elkülöníthetõen kiválik két alcsoport:
a1) azok a személyek, akik a román nyelv egy sajátlagos helyi (nyelvjárási)

változatát beszélik, és
a2) azok, akik jól beszélnek románul.
E két alcsoport tagjai képesek arra, hogy egyéni-mentális síkon fölidézzék

1 Ion Diaconu: Minoritãþile în mileniul al III-lea între globalizare ºi spirit naþional. Bucureºti,
2001. 34–35.
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népük eredetét, és világos különbséget tegyenek saját, jellegzetesen nemzetisé-
gi és a környezõ többségi nép hagyományai között.

A maga rendjén a második csoport három alcsoportra osztható:
b1) vannak, akik csak részben tekintik magukat román származásúaknak;
b2) vannak, akik eleve tagadják román származásukat, és azt mondják,

hogy õk bolgárok, szerbek vagy macedónok;
b3) és végül vannak azok a személyek, akik nem emlékeznek arra, hogy mi-

lyen származásúak, és azt mondják, elégedettek jelenlegi helyzetükkel.
A második csoport valamennyi tagja ért románul.
A harmadik csoportban ismét két alcsoport különböztethetõ meg:
c1) azok a személyek, akik csak elemi szinten ismerik a román nyelvet, vagy

egyáltalán nem beszélnek románul, és semmit sem tudnak családjuk,
népük vagy közösségük eredetérõl;

c2) azok a személyek, akik csupán elemi szinten ismerik a román nyelvet,
halványan emlékeznek õseik eredetére, és csak annak az államnak a
nyelvét beszélik, amelyben élnek. Ezek meg tudják különböztetni saját
hagyományaikat a többségi lakosság hagyományaitól.

A negyedik csoportban szintén két alcsoport válik szét:
d1) azok a személyek, akik nem hajlandók elfogadni, hogy román eredetûek,

egyáltalán nem beszélnek románul, és nem szándékoznak gyermekeiket
Romániába küldeni tanulni;

d2) azok a személyek, akik félnek bevallani román nemzetiségüket, mert azt
hiszik, ezzel korábbi státusukat is elveszítik. Valakinek valamely nemze-
tiséghez való tartozását az 1990-ben elfogadott Koppenhágai Egyez-
mény „az adott személy saját választásának” tekinti, a választásból pe-
dig „semmilyen hátrány nem származhat az illetõ személyre nézve”.2

Mindezek az egyéni és kollektív dilemmák, azzal együtt, hogy népszámlálá-
sok alkalmával az emberek bevallják-e vagy sem a nemzetiségüket, a déli nagy
szláv tömegben élõ román etnikum elkerülhetetlen felmorzsolódásához vezet-
nek. A román állam Strasbourgban 1995. február 1-jén valamennyi európai or-
szág által aláírt és 1998. február 1-je óta hatályos, a nemzeti kisebbségek vé-
delmérõl szóló keretegyezményre,3 valamint az anyaország és más államok te-
rületén élõ kisebbsége közötti viszonyt szabályozó Velencei Keretegyez-
ményre4 hivatkozva léphet fel érdekükben, de a nemzetiségek által beszélt
nyelvek használatát biztosító Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Char-

2 Koppenhágai Egyezmény, 1990. 2.
3 A Nemzeti Kisebbségek Védelmérõl szóló Keretegyezmény, Strasbourg, 1995. február 1.
4 Velencei Keretegyezmény, 2001.
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tájának5 értelmében is. Bulgária semmilyen konkrét erõfeszítést nem tesz az
említett szerzõdések elõírásainak betartása érdekében, noha ezeknek maga is
részese, vagy nemzetközi jogalanyként csatlakozott hozzájuk, egyszerûen elfe-
ledkezve arról, hogy pacta sunt servanda. Mi több, a bolgár hatóságok beépített
embereik segítségével a múltban általános zûrzavart keltettek a román mûve-
lõdési társaságok soraiban, elterjesztve, hogy ezek a szervezetek, azon egysze-
rû oknál fogva, hogy az ország északi szélén nem románok, hanem vláskok lak-
nak, akiknek semmi közük a Dunától északra élõ románsághoz, nem a bulgári-
ai románokat képviselik.

Az észak-bulgáriai románok etnikai hovatartozása egyfajta dilemmát jelen-
tett és jelent, de reméljük, 2007-tõl már nem fog jelenteni senki számára, füg-
getlenül attól, hogy az illetõ melyik országban él, vagy milyen pártállású. Az
észak-bulgáriai románok önmagukat vlásoknak vagy rumunoknak nevezik, a
bolgárok elrománosodott bolgároknak vagy vláskoknak mondják õket, akik a
romántól különbözõ nyelvet beszélnek (vlaski jezik), ám a románok és az euró-
pai szakemberek egyszerûen románokként említik. A hivatalos bolgár ideoló-
gia, elõbb a nacionálkommunista, majd 1990 után a nemzeti ideológia elnem-
zetietlenedett, elrománosodott bolgároknak tekintette és tekinti õket napja-
inkban is, akik a török önkényuralom elõl menekülve a Dunán át Havasalföldre
költöztek, ahol 50–80 év alatt elfelejtették bolgár származásukat, és átvették a
román nyelvet, hagyományokat, szokásokat, de késõbb visszatértek szülõföld-
jükre. Hol, mikor és hogyan játszódott le mindez, egyelõre történelmi, kulturá-
lis és nyelvészeti rejtély, amire a bolgár tudósok a mai napig nem tudtak elfo-
gadható magyarázattal szolgálni. Abbeli igyekezetükben, hogy külön etnikai és
kulturális eredetet kreáljanak a vlások számára, a bolgárok, összekombinálva a
néprajzot és a folklórt a történelemmel és a nyelvészettel, egymással versengve
eszeltek ki értelmetlennél értelmetlenebb és nevetségesnél nevetségesebb hi-
potéziseket annak bizonyítására, hogy a vlások etnokultúrájuk révén a szlávok
nagy családjához tartoznak. Terepkutatások során arra valóban fény derült,
hogy a vlások egy része bizonytalan saját eredete dolgában, legtöbben azonban
büszkén jelentik ki: „Mi rumunok vagyunk!” Egy 76 éves, Dabovanban lakó
idõs férfi szerint, aki korábban francia és bolgár nyelvtanár volt, de második
idegen nyelvként a románt is tanulta Szófiában, a rumunok Észak-Bulgáriá-
ban, egy a szerb határtól Szilisztráig terjedõ, a Dunától délre 40 km mélység-
ben benyúló területsávon élnek. A szófiai Marin Drimov Intézet irattárában is
található egy archív folklóranyag, amit bolgár szakemberek még a 20. század
nyolcvanas éveiben Montana környékén gyûjtöttek, itt ugyanis máig megma-
radt egy számottevõ román közösség, melynek tagjai ezt az egyéni szinten

5 Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, 1–2.
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vagy az egész közösség tudatában megnyilvánuló dilemmát nyomatékosítják.
Bolgárok-e avagy románok a bregovaiak?6 A kérdésre adható válasz meglehe-
tõsen sokrétû. 2006 nyarán 24 falu román lakosaival folytatott beszélgetések
és 17 faluban készített, mindenre kiterjedõ etnográfiai felmérés, illetve egy sor
bolgár nyelven írt falumonográfia és kismonográfia áttanulmányozása nyomán
kiderült, hogy a vizsgált falvak 90 százalékát – de a megjelent monográfiák ta-
núsága szerint is – a lakosság magvát alkotó román származású emberek ala-
pították, ezt a történeti és etnikai tényt pedig a helynevek is alátámasztják. Az
1990 utáni idõszakban az tapasztalható, hogy ezek a falvak elnéptelenednek, a
fiatalok munkahelyet keresve elvándorolnak (a jelenség különösen a Timok-
völgy szerb részére jellemzõ), a népesség elöregedett. Ennél is szomorúbb,
hogy a vlás (román) nyelvet az 50 és 80 év közötti idõsek beszélik a legjobban,
a 30–50 évesek értik a nyelvet, de nehezen fejezik ki magukat, a 20–30 évesek
alig értenek románul, és csak nagyon nehezen vagy sehogy sem tudják kifejez-
ni magukat. A gyermekek nem értenek és egyáltalán nem beszélnek vlásul. Ez
az erõltetett akkulturációs folyamat, az anyanyelv és a származási nyelv elfelej-
tése annak a nacionalista-kommunista politikának is a következménye, amit a
bolgár hatóságok a nem bolgár származású népességtõl sûrûn lakott régiók-
ban folytattak, abban bízva, hogy nemzetiségi tannyelvû iskolák nélkül, a
templomok és (a törökök esetében) a mecsetek bezárásával, illetve mindössze
néhány olyan templom megtartásával, amelyekben kizárólag ószláv nyelven
miséztek, a nem bolgár lakosság gyorsan elnemzetietlenedik és beolvad. Csak-
hogy ez a politika a kommunista rendszer bukása és a demokrácia visszaállítá-
sa után sem szûnt meg Bulgáriában, bár napjainkban már nem ölt olyan erõ-
szakos formákat, körmönfontabb lett, de szinte ugyanolyan hatásos maradt, és
ügyesen kihasználja a nemzetiségi kulturális egyesületek közötti torzsalkodá-
sokat, adminisztratív és szervezési akadályokat gördít útjukba, megtagadva
például a mûködésükhöz szükséges lakterületek kiutalását, állandó jelleggel el-
utasítja bizonyos vlás (román) nyelvû kiadványok kinyomtatását, nem engedé-
lyezi iskolák és templomok nyitását, ahol románul lehetne tanulni és misét
hallgatni. Csupán 2000-ben nyílt meg újra Szófiában egy templom, amelyben
kétnyelvû, román és bolgár misét tartottak, illetve egy román középiskola, tel-
jességgel alkalmatlan körülmények között, egy rozzant, a diákok befogadására
elégtelen épületben. Belenében elbeszélgettünk egy ebben az iskolában érett-
ségizett diáklánnyal, és döbbenten hallgattuk, milyen siralmasan fejezi ki ma-
gát románul. Ez a lány elmesélte, hogy az iskolában heti két-három órában,
idegen nyelvként tanítják a románt. Emiatt azután, ha Romániában folytatják

6 A Marin Drimov Intézet folklórarchívuma, AIF, 198. Szófia–Montana 1996. Adatközlõ
Mitko Hrisztov Angelov 57 éves és Emil Mitko Hrisztov 33 éves. F. 13–16.
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tanulmányaikat, mivel nem beszélnek elég jól románul, a szófiai román közép-
iskola végzettjeinek egyéves elõkészítõ nyelvtanfolyamon kell részt venniük,
mint minden más külföldi diáknak. A szófiai román középiskola végzettjei Ro-
mániában elsõsorban orvosi, gyógyszerészeti és közgazdasági egyetemekre
vagy mûegyetemre iratkoznak, és csak néhányan jelentkeznek bölcsészkarra.
Harmadrészük házasság útján Romániában telepedik le, mások román állam-
polgárságért folyamodnak, nagyobb részük azonban visszatér Bulgáriába, és
noha a hatóságok nem fogadják tárt karokkal õket, a nagyvárosokban próbál-
ják mesterségüket folytatni. Azok a román származású bolgár fiatalok, akik
Nyugatra mennek dolgozni, élvezik azt az elõnyt, amit a román nyelv ismerete
jelent az újlatin nyelvek, a francia, az olasz, a spanyol vagy akár a portugál el-
sajátításában. Némelyektõl megtudtuk, hogy vannak bulgáriai vlás rokonaik,
férfiak és nõk, akik Spanyolországban, Olaszországban vagy Portugáliában vál-
lalva munkát románokkal ismerkedtek meg, élettársi viszonyt létesítettek ve-
lük, sõt többen össze is házasodtak.

A SZERBIAI ÉS BULGÁRIAI ROMÁN KÖZÖSSÉGEK REVITALIZÁCIÓJÁNAK
EURÓPAI, POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI PERSPEKTÍVÁI

Noha mûvelõdési téren és a helyi etnikai összetartó erõ tekintetében egyelõre
akadályok vannak, s az eredmények még jócskán váratnak magukra, politikai-
gazdasági vonalon, az uniós logisztikai és pénzügyi segítségnek köszönhetõen,
ambiciózus helyi és regionális programok beindulásának lehetünk tanúi. A ro-
mánoktól is lakott Duna melléki települések nagy többsége a romániai Dolj,
Olt, Teleorman és Giurgiu megyei településekkel került testvértelepülési vi-
szonyba az Eurorégiókon belüli együttmûködés programjainak keretén belül. So-
roljuk fel ezeket a régiókat.

Duna 21 Eurorégió. A „Duna 21 határok feletti együttmûködési társulás”
alapokmányát 2002. január 18-án írták alá Vidinben Calafat, Vidin és Zajeèar
polgármesterei. A társulás a Duna part menti övezetében fekvõ 21 várost és
községet foglal magában: Calafat városát és Poiana Mare, Desa, Cetate és
Ciupercenii Noi községeket, Bulgáriából Vidin városát, valamint Ruzsnici,
Makres, Belogradcsik, Lom, Kula, Dimovo és Novo Szelo településeket, Szerbiá-
ból pedig Zajeèar városát és Sokobanja, Kladovo, Bolivac, Knja�evac, Bor,
Negotin és Madanpek helységeket.

Giurgiu–Rusze Eurorégió. Az alapítási szerzõdést 2001. április 23-án ír-
ták alá Giurgiu és Rusze megyei jogú városok polgármesterei, az okmányt ké-
sõbb az Európa Tanácsnál is bejegyezték. Három intézményt fog össze:
Giurgiu és Rusze polgármesteri hivatalát, valamint a ruszei Energetikai Ügy-
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nökséget. Összesen 270 000 lakos tartozik a régióhoz. Az eurorégiónak közös
titkársága, valamint ökológiai és közegészségügyi bizottsága van, amely ne-
gyedévenként ülésezik, környezetvédelmi, egészségügyi és állat-egészségügyi
kérdéseket vitat meg, és javaslatokat tesz a két város illetékes hatóságainak.

Dél-dunai Eurorégió. 2001 márciusában hozták létre, bolgár és román ál-
lamközi együttmûködési szervezeteket foglal magában. Román részrõl az
eurorégió tagja a Dél-dunai Társulás, amely a Teleorman megyei Alexandria,
Turnu Mãgurele, Roºiorii de Vede és Zimnicea megyei jogú városok önkor-
mányzataiból, bolgár részrõl pedig az Evroregion Dunav Jug társulásból áll. Az
eurorégió központja a bulgáriai Szvistovban székel.

Danubius Eurorégió. A Giurgiu megyei tanács és a ruszei polgármesteri hi-
vatal kezdeményezésére 2002-ben létrehozott Danubius Eurorégió elnevezésû
társulás bolgár részrõl Rusze megyét, román részrõl pedig Giurgiu megyét fog-
lalja magában.

Közép-Duna–Vaskapu Eurorégió. A Közép-Duna–Vaskapu Eurorégió
Társulási Szerzõdése és Statútuma címû alapokmányt 2005. október 6-án ír-
ták alá. Az eurorégió Mehedinþi megyét (Románia), Vidin megyét (Bulgária) és
a Bor járási Kladovo városát (Szerbia) öleli fel.

Al-dunai Eurorégió. Az Al-dunai Eurorégió létrehozásáról szóló egyez-
ményt 2001. november 15-én írták alá Cãlãraºi-ban, a romániai Cãlãraºi,
Ialomiþa és Constanþa megyék, illetve a bulgáriai Szilisztra és Dobrik részvé-
telével.7

Nem elhanyagolható szempont, hogy elkezdõdött a Vidint Calafattal össze-
kötõ Duna-híd építése, amelynek 2010-ben kell elkészülnie, megkönnyítve a
kulturális és gazdasági kommunikációt a Timok völgye, valamint Olténia és a
Bánság között.

7 Obiectivele politicii externe ale României între 2005 ºi 2009. Diplomaþia culturalã. Cooperarea
transfrontalierã româno-bulgarã. MAE, 2007. 1–23.
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EL¯BIETA WIERUSZEWSKA

A bukovinai lengyel kisebbség jelene

A romániai lengyel kisebbség a bukovinai Suceava megye néhány városában,
Suceavában, Gura Humoruluiban, Siretben és Rãdãuþi-ban szórványban él. Né-
hány faluban viszont: Soloneþuban, Poiana Miculuiban, Pleºában, valamint
Pãltinoasában, Cacicában, Moarában és Rudában (Vicºani) kompakt lengyel
közösségeket találunk. A legutóbbi, 2002-es népszámlálás adatai szerint Ro-
mániában 3559 lengyel él, ebbõl 2609 Suceava megyében. Lengyel anyanyelvû-
nek 2690 személy vallotta magát, ebbõl 2188 Suceava megyében él.1

Az 1836-ban alapított Pleºában jelenleg mintegy 65 lengyel családnak nem
volt és nincs más nemzetiségû szomszédsága. Az 1834-ben alapított Soloneþu
Nou faluban körülbelül 220 lengyel család lakik, együtt a Maidan nevû tanyá-
kon lakó ukránokkal. Poiana Miculuiban, ahova 1842-ben telepedtek be len-
gyelek és csehországi németek, a falu lakosságának felét kitevõ mintegy 110
lengyel családnak román szomszédai vannak. A Suceava közeli Moara falu Bu-
lai nevezetû, valamikor önálló településként ismert részében jelenleg mintegy
102 lengyel család lakik a román lakossággal elvegyülve. Õk azoknak a Rze-
szów környéki parasztoknak a leszármazottai, akik az ínség elõl menekülve a
19. század végén vándoroltak ki Lengyelországból. Pãltinoasában, a Gura
Humorului közelében fekvõ nagy faluban, a Bukowiec nevû falurészen Czadca
vidéki falvakból jött hegyi lakók élnek; õk a vasútépítés idején települtek ide, és
idõközben rokonságba keveredtek a késõbb érkezett lengyel emigráns csopor-
tokkal, illetve román és német családokkal. Buda Siret város melletti falu, je-
lenleg mintegy 35, részben vegyes lengyel család él benne, a 19. század végén
emigrált lengyelek leszármazottai. Cacicában a sóbányába hozott lengyelek
utódai laknak, jelenleg mintegy 300, többségben románokkal, németekkel vagy
ukránokkal keveredett vegyes család.

Elõadásomban három lengyelek lakta falu, Soloneþu Nou, Poiana Micului és
Pleºa 1990 utáni helyzetére összpontosítok. A többi közösségben a többségi la-
kosságba való beolvadás folyamata a szétszórtság és az elszigeteltség követ-

1 Az országos Statisztikai Hivatal adatai, www.insse.ro
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keztében gyorsabban lejátszódott. Bemutatok néhány olyan jelenséget, mely
nyelvünkhöz és oktatásunkhoz, a romániai lengyel kisebbség szervezeti kerete-
in belül folyó közösségi tevékenységünkhöz, vallási és mindennapi életünkhöz,
anyagi helyzetünkhöz fûzõdik.

Ebben a három, Suceava megyéhez tartozó dél-bukovinai faluban a czadcai
hegyi lakók élnek. A szakirodalom lengyel, bukovinai vagy Kisuca-völgyi hegyi
lakókként tartja számon õket. A Czadca vidékén letelepedett sziléziai és kis-
lengyelországi telepesek leszármazottairól van szó, akik a 18–19. század for-
dulóján, a kedvezõ osztrák–magyar bevándorlási politikát kihasználva, megél-
hetésüket keresve Bukovinában, Csernovic környékén, elsõsorban Caliceanca,
Hliboca, Tereblecea, Stara Huta, Crasna falvakban telepedtek le. Egy részük in-
nen Dél-Bukovinába költözött át, és Soloneþu Nouban, Pleºában, Poiana Micu-
luiban lelt otthonra.

A lengyelek és különösképpen a czadcai hegyi lakók bukovinai betelepedésé-
nek történetét Marian Gotkiewicz és Emil Biedrzycki dolgozta fel. Jelentõsek e
tekintetben Erich Beck és Friedrich Raimund Kaindl német nyelvû munkái is.
Napjainkban Marius Petraru, Florin Pintescu, Daniel Hrenciuc, valamint a
wroc³awi egyetemen dolgozó néprajztudós, Eugeniusz K³osek foglalkozott a té-
mával. A nyelvészeti munkák közül meg kell említenünk Mieczys³aw Malecki
és Grigore Nandriº tanulmányát (Észrevételek a bukovinai lengyel nyelvjárásról,
1938), a háború utáni idõszakból pedig Emil Vrabie összegzését (Áttekintés a
román népköztársaságbeli szláv nyelvû falvakról, 1963), Elena Deboveanu mo-
nográfiáját (A bukovinai lengyel hegyi lakók nyelvjárása, 1971), Stanis³aw Go-
golewski, Kazimierz Feleszko, Helena Krasowska írásait. A bukovinai lengyel
népelemnek szentelt és terepmunkán alapuló számos mesterfokozati és dok-
tori értekezés is napvilágot látott lengyel néprajzkutatók, földrajzosok és szoci-
ológusok tollából.

A lengyel hegyi lakók azonosságtudatának egyik leglényegesebb eleme a
nyelv. Családon belül az említett falvak lakói saját nyelvjárásukat használják.
Ennek megnyilvánulási formája kizárólag a beszélt nyelv. Alapja a lengyel köz-
nyelv, amelyet szlovák, ukrán, román és kisebb mértékben német jövevénysza-
vak tarkítanak, vándorlásuk ugyanis szavak kölcsönzésére „ítélte” a hegyi lakó-
kat. A dialektus tehát elsõdleges nyelvük. Soloneþu Nouban, Poiana Miculuiban
és Pleºában nem nehéz észrevenni, hogy az idõsebb korosztályúaknak problé-
máik vannak a román nyelv helyes használatát illetõen, a középnemzedék
azonban kétnyelvû. A gyermekek csak az óvodában vagy az iskolában tanulnak
meg románul. Pleºában, ahol a lakosság kizárólag lengyel hegyi lakókból áll, az
emberek a családban és a szomszédokkal való érintkezésben csak a lengyel
nyelvjárást használják. Soloneþu Nouban a lengyeleknek ukrán szomszédaik is
vannak, emiatt a nyelvjárásba azok nyelve is belekeveredik, Poiana Micu-
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luiban, amely valamikor lengyel–német vegyes falu volt, napjainkban a len-
gyel–román érintkezés dominál. Hagyományosan a templom volt az a hely,
ahol a tájnyelv és a lengyel köznyelv találkozott; a vallási kommunikáció
ugyanis a lengyel nyelvhez kötõdik, noha a mise nem mindig lengyelül folyik. A
mai lengyel nyelvet a nemzeti hovatartozás jelképének és alapvetõ értéknek te-
kintik, bár mindennapi életükben a hegyi lakók csak korlátozottan kerülnek
kapcsolatba vele. Ugyanakkor az ország hivatalos nyelvét, vagyis a románt is
használják, és nagyon könnyen váltanak át arra a nyelvre, amelyen éppen be-
szélniük kell. A kommunikációs kódot a beszélõtárs által használt nyelv szabja
meg.

A lengyel irodalmi nyelvet mint anyanyelvet a román oktatási rendszer kere-
tében csupán 12 Suceava megyei iskolában tanítják: Suceava városban, Gura
Humoruluiban, Sireten, Vicºani-ban, Mãnãstirea Humoruluiban, Poiana Micu-
luiban, Pleºában, Soloneþu Nouban, Cacicában, Pãrteºti de Susban, Pãltinoa-
sában és Moarában. A 2005/2006-os tanévben létrehoztak egy szolgáltatások-
ra szakosodott IX. osztályt, amelyben egyes tantárgyakat lengyelül tanítanak.
Az osztály Soloneþu Nouból, Poiana Miculuiból és Cacicából jött valamennyi
tanulója lengyel származású. A 2007/2008-as tanévben összesen 489 I–XII.
osztályos tanuló és 147 óvodás tanult lengyelül.2 A lengyel nyelvet Lengyelor-
szágban képzést nyert helyi pedagógusok, illetve hat lengyelországi, a lengyel
és a román kormány által kötött, a tudományos, oktatási és kulturális együtt-
mûködésre vonatkozó egyezmény keretében a varsói Tanártovábbképzõ Köz-
pont által kiküldött tanár tanítja.

Soloneþu Nouban a Henryk Sienkiewiczrõl elnevezett általános iskola és
óvoda épületét 1995-ben adták át. Az iskola a Pãrteºti de Sus-i iskolaközpont
kihelyezett egysége. Az I–VIII. osztályban 124 diák tanul, közülük 113 vesz
részt a lengyel nyelvoktatásban. Egy diák román, további tíz ukrán anyanyelvû,
õk az ukránórákat látogatják. Miután a Maidan tanyáki I–IV. osztályos iskola
megszûnt, az ukrán gyermekek a soloneþui iskolába kerültek át. Mind a 42
óvodáskorú gyermek lengyelül tanul (kettõ közülük ukrán származású). Az is-
kolavezetõ egy lengyel tanárnõ, a 12 fõs tantestületben pedig hét pedagógus
lengyel nemzetiségû.3 A lengyel nyelvet két falubeli tanárnõ tanítja, mindket-
ten Lengyelországban szereztek diplomát. Az óvodában egy Lengyelországból
delegált óvónõ dolgozik.

2 Az adat a Suceava megyei tanfelügyelõség anyanyelvi oktatásért felelõs tanfelügyelõjétõl,
Elena Davidtól származik.

3 Az információ a Soloneþu Nou-beli általános iskola vezetõjétõl, Maria Ostrovschi tanárnõtõl
származik.
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Poiana Miculuiban két iskola van, a Gura Humorului-i iskolaközpont két ki-
rendelt részlege. A románok lakta falurészben I–IV. osztályos elemi iskola és
óvoda mûködik, ide csak román gyermekek járnak. A többségében lengyel la-
kosságú másik falurészben I–VIII. osztályos általános iskola van, ebben össze-
sen 130 gyermek tanul, közülük 82-en vesznek részt a lengyel nyelvoktatásban
(a 82-bõl egy román anyanyelvû). A lengyel nyelvet egy Lengyelországban ta-
nult helybeli tanárnõ tanítja. Mind a 35 óvodás részt vesz a lengyelórákon,
amelyeket egy Lengyelországból delegált tanárnõ tart. Két gyermek szülei ro-
mán nemzetiségûnek vallják magukat. Az iskola vezetõje egy lengyel tanárnõ,
a 15 fõs tantestületben pedig hatan lengyel nemzetiségûek.4 Az iskola 1969-
ben épült, jelenleg nagyon rossz állapotban van. A Romániai Lengyelek Szövet-
ségének közbenjárására a román kormány pénzalapokat különített el modern
iskola és óvoda felépítésére, a munkálatok tavaly kezdõdtek el. Ebbe az új isko-
lába fog járni valamennyi Poiana Micului-i gyermek.

A pleºai négyosztályos elemi iskolába és óvodába, mely a Gura Humorului-i
iskolaközpont kihelyezett egysége, 10 óvodás, az I–IV. osztályba pedig 15 ta-
nuló jár. Valamennyien tanulnak lengyelül, a lengyel nyelvet egy helyi pedagó-
gus és egy Lengyelországból delegált óvónõ tanítja. Az V–VIII. osztályos gyer-
mekek a Gura Humorului-i iskolában folytatják tanulmányaikat. Valamennyi-
en részt vesznek a lengyel nyelv tanulásában: az idén alakult 13 fõs csoportot
egy Lengyelországból delegált tanárnõ tanítja.

Nemrégiben még komoly gondot jelentettek azok a gyermekek, akik elvégez-
ték az általános iskolát, de szüleik anyagi helyzete miatt nem folytathatták
más helységekben középiskolai tanulmányaikat. A 2002/2003-as tanévtõl
azonban a bukaresti lengyel követség támogatásával beindult a Bukovina
Gyermekei elnevezésû, azokra az iskolákra kiterjedõ oktatási projekt, amelyek-
ben lengyel származású gyermekek tanulnak. A program keretében különbözõ
esettanulmányok elvégzésére kerül sor, és ennek megfelelõ ösztöndíjrendszert
dolgoztak ki.

A Bukovina Gyermekei projekt nemcsak az oktatási tevékenység jobbítását
célzó támogatásokat, az oktatás színvonalának emelését, a tantestületi tagok
továbbképzését jelenti, hanem anyagi beruházásokat és szociális vagy egész-
ségügyi támogatást is elõirányoz. Nemzetiségre való tekintet nélkül minden
gyermekre kiterjed, és nem csupán a lengyel nyelv oktatására irányul. Egyfajta
válaszként értékelhetjük arra a kihívásra, amit a lengyelek lakta falvakban az
oktatás alacsony színvonala jelentett. 2002 után a projekt keretében a
Soloneþu Nou-i és Poiana Micului-i iskolában egészségügyi berendezéseket

4 Az információ a Poiana Micului-i általános iskola vezetõjétõl, Genoveva Moroºan tanárnõ-
tõl származik.
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szereltek fel, bevezették a központi fûtést, informatikai és lengyel nyelvi labo-
ratóriumot rendeztek be. A Poiana Micului-i Lengyel Házban helyiségeket újí-
tottak fel és rendeztek be, amelyekben az óvoda mûködhetett. Mindazokat az
óvodákat, ahol lengyelül tanítanak, új bútorzattal és oktatási segédletekkel lát-
ták el. A projekt keretében ösztöndíjrendszert vezettek be, továbbá a bukaresti
Maria Sk³odowska-Curie Kórházzal való együttmûködésen alapuló egészség-
ügyi programot mûködtetnek. Bevezettek egy, a legaktívabb pedagógusok
megjutalmazására irányuló rendszert, évente didaktikai konferenciákat, illetve
a helyi gyermekek és fiatalok számára kulturális-nevelõ rendezvényeket szer-
veznek. A projekt megvalósítására a Romániai Lengyelek Szövetségének kere-
tein belül, a Suceava megyei tanfelügyelõséggel és a bukaresti lengyel nagykö-
vetséggel karöltve kerül sor. A projektbe olyan lengyelországi alapítványokat is
bevontak, amelyek a külföldön élõ lengyelek támogatása érdekében fejtik ki te-
vékenységüket.

Mindezek eredményeként egyre több diák tanul tovább középiskolában. Ha-
sonlóképpen nõ azok száma is, akik egyetemet végeznek. Ezek is, azok is ösz-
töndíjakat szerezhetnek lengyel alapítványoktól és szervezetektõl. A lengyel
kormány által folyósított ösztöndíjakból évente 2–4 fiatal mehet Lengyelor-
szágba tanulni ezekbõl a hegyi falvakból, legtöbbjük azonban nem tér vissza
közösségébe.

Soloneþu Nouban, Poiana Miculuiban és Pleºában a Romániában élõ lengye-
leket összefogó országos szervezetnek, a Romániai Lengyelek Szövetségének
alárendelt helyi egyesületek tevékenykednek. A szövetség 1990-ben alakult Bu-
karestben, de 1991-ben, a Suceavai Lengyelek Egyesületének és más bukovinai
szervezetek megalakulását követõen székhelyét áthelyezték Suceavába. Azóta
14 helyi szervezetet egyesít, ezek közül 11 Suceava megyei, közöttük ott van az
említett Soloneþu Nou-i, Poiana Micului-i és pleºai szervezet is. A Romániai
Lengyelek Szövetsége koordinálja valamennyi szervezet munkáját. Alapsza-
bályzatának megfelelõen elsõsorban azoknak az akcióknak a megszervezésével
foglalkozik, amelyek célja a nemzeti azonosságtudat megõrzése, az anyanyelvi
oktatás felkarolása, a nemzeti kultúra terjesztése és népszerûsítése, a szociális
támogatás.

Nem nehéz észrevenni a helyi szervezetek tevékenységének szoros összefo-
nódását a Lengyel Ház intézményének létezésével. A Lengyel Ház a közös tevé-
kenységek és találkozások színhelye, de kézzelfogható anyagi jelkép is, amely
egyesíti és erõsíti a helyi közösségeket összefûzõ szálakat. Ezért az egyik alap-
vetõ követelmény, amelynek a Romániai Lengyelek Szövetsége intézményesen
is igyekszik eleget tenni, a Lengyel Ház fennállásának biztosítása a helyi közös-
ségek számára. Jelenleg Bukovinában hat ilyen Lengyel Ház mûködik.

Soloneþu Nouban a „régi” Lengyel Ház helyén 1996 óta új ház mûködik,
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amelyet a helyi erõk felhasználásával és a lengyel állam pénzügyi támogatásá-
val építettek fel. A házban nem csupán a közösségi tevékenység összpontosul,
például itt mûködik a So³onczanka nevû népi együttes, hanem praktikus ren-
deltetése is van: itt zajlanak az évi ünnepi ciklusokhoz fûzõdõ ünnepségek, de
a lakodalmak, halotti torok, mulatságok, az ifjúság és a felnõttek egyéb össze-
jövetelei is. Itt szállásolják el a Soloneþu Nouba látogató, fõleg lengyel turistá-
kat. Poiana Micului lakói, akik szép turisztikai hagyományokat õriznek a két
világháború közötti idõbõl, amikor a Lengyel Ház mellett úszómedence is vár-
ta a lengyel turistákat, nemrégiben még a mûvelõdési házat használták, ám er-
rõl az utóbbi idõben az itt folyó felújítási munkálatok miatt le kellett mondani-
uk. A Romániai Lengyelek Szövetsége azzal a javaslattal fordult a hatóságok-
hoz, hogy a javítási munkák teljes átvállalása fejében örökös koncessziót nyer-
jen az épületre, így az 2007 szeptemberétõl Lengyel Házként mûködik. Gya-
korlatilag ugyanazt a szerepet tölti be, mint a Soloneþu Nou-i Lengyel Ház.
Poiana Miculuiban, illetve Soloneþu Nouban a helyi folklór képviseletében népi
együttes tevékenykedik Mala Pojana névvel. Pleºában sajnos nincs Lengyel
Ház. Funkcióját az iskola szomszédságában álló mûvelõdési ház egyik kisebb
terme tölti be. Pleºában a templom az a hely, ahova a közösségi kapcsolatok
ápolása és erõsítése összpontosul.

A romániai lengyelek római katolikusok. Általános vélekedés szerint a len-
gyel és a katolikus név itt egyet jelent. A más vallású többségi lakosságtól kö-
rülvéve a két évszázados múltra visszatekintõ közösség életében a templom
felbecsülhetetlen jelentõségû szerepet töltött be a nemzeti tudat megõrzése te-
kintetében. A vallás régen is és ma is lényeges eleme a bemutatott falvak lakói
nemzeti hovatartozási tudatának. Mindhárom falunak van temploma. Poiana
Miculuiban az elmúlt húsz év során rendre lengyel származású lelkészek szol-
gáltak: 1989-tõl 2003-ig Kazimir Kotilewicz, aki elévülhetetlen érdemeket
szerzett abban, hogy a lengyel nyelv megmaradhasson a Poiana Micului-i,
pleºai és Soloneþu Nou-i templomban, különösen a kommunista rendszer ide-
jén, 2003 és 2005 között Marius Bucevschi, majd 2005–2006-ban Alfons
Zielonka. A jelenlegi plébános, Gabriel Bucur román nemzetiségû. Poiana
Miculuiban 451 katolikus hívõ van. Az elmúlt öt évben a parókia anyakönyvé-
be nem jegyeztek be egyetlen vegyes házasságot sem, egy személy pedig áttért
a katolikus hitre. Pleºában, amely 2003 óta a poianai plébániához tartozik (ko-
rában a Soloneþu Nou-ihoz tartozott), 183 katolikus él. A parókia anyakönyvé-
be az elmúlt öt év során nem jegyeztek be vegyes házasságot, sem azt, hogy ka-
tolikusok más hitre tértek volna, vagy fordítva.5 Jelenleg csak Soloneþu Nouban

5 A Poiana Micului-i parókia kimutatásaiban szereplõ adatok, melyeket Gabriel Bucur atya
bocsátott rendelkezésünkre.
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folyik a szertartás kizárólag lengyel nyelven. Az utóbbi húsz évben Soloneþu
Nouban a következõ lelkészek követték egymást: 1989-ig Kazimir Kotylewicz
volt a pap, ezután ªtefan Babiaº (1989–1995), Jacek Strzelecki (1995–2001)
– õt a krakkói egyházmegye delegálta –, majd Iulian Eugen Kropp (2001–
2005). A jelenlegi lelkész, a felsoroltakhoz hasonlatosan, lengyel nemzetiségû,
és Lengyelországban végezte tanulmányait. A parókiához 715 katolikus tarto-
zik. Az elmúlt öt évben nem kötöttek vegyes házasságot, a katolikus hitrõl sem
tért át más hitre senki, sem fordítva.6 A parókia kimutatásaiban szereplõ kato-
likusok száma elvileg megegyezik a faluban élõ lengyelek számával.

A Czadcában élõ hegyi lakók hagyományos foglalkozása a földmûvelés és az
erdõmunka. Általában 2–3 hektár termõföldön gazdálkodnak. E tekintetben
legjobb a helyzet Soloneþu Nouban, az itt lakók szénát csinálnak, zabot, búzát,
kukoricát, krumplit termesztenek, szarvasmarhát, disznót, szárnyasokat tarta-
nak. A Humor patak völgyében fekvõ Poiana lakói fõleg szénát csinálnak, és
gabonaféléket termesztenek, kisebb mértékben burgonyát és kukoricát is. Az
alapfoglalkozás azonban az állattartás. Hasonló a helyzet a Pleº hegy meredek
lejtõjén, festõi környezetben fekvõ Pleºában is. A poianaiak juhot is tartanak.
Valamikor Pleºában szénégetéssel is foglalkoztak. A bognármesterséget,
amelyrõl hajdanán híres volt a falu, ma már csak néhány család ûzi. Poiana la-
kói kiváló erdõmunkások voltak, a Soloneþu Nou-belieket pedig nagyszerû ház-
építõkként tartották számon. A soloneþuiak és a pleºaiak 1990-ig a cacicai só-
bányában dolgoztak. Az akkori nagy elbocsátások nyomán valamennyien elve-
szítették állandó munkahelyüket, és kilátás sincs arra, hogy újat szerezhesse-
nek. Többségük alkalmi munkát vállal. A czadcai hegyi lakók anyagi helyzete
az országos helyzetnek megfelelõen tükrözi a falu gazdasági problémáit. Álta-
lánossá vált a külföldi munkavállalás olyan országokban, mint Olaszország,
Spanyolország, Portugália, Németország vagy Izrael (itt akár jól is jöhet a len-
gyel nyelvtudás, ha Lengyelországból emigrált családoknál adódik munkalehe-
tõség). A külföldi munkavállalás már országosan is kezd aggodalomra okot ad-
ni, a külsõ hatások elõtt csak most megnyíló kis közösségek esetében azonban
igen súlyos problémákat vethet föl. Különösen akkor, ha fiatalok vagy középko-
rúak mennek el családostól. Az elvándorlás Pleºában jelenti a legnagyobb gon-
dot, Soloneþu Nouban vagy Poiana Miculuiban kevésbé, e két falu lengyel né-
pessége ugyanis nagyobb létszámú és nem annyira elszigetelt, sõt az utóbbi
években, bár nem nagy, de állandó természetes szaporulatot lehetett tapasz-
talni náluk. A parókia bejegyzései szerint 2003 és 2007 között Poiana

6 A Soloneþu Nou-i parókia kimutatásaiban szereplõ adatok, melyeket Marius Bucevschi atya
bocsátott rendelkezésünkre.
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Miculuiban 35, Soloneþu Nouban 48 gyermeket kereszteltek, de még Pleºában
is 11-et.7

Az asszimiláció kisebb mértékben érinti a czadcai hegyi lakókat, mint a bu-
kovinai településeken szórványban élõ lengyeleket. „Ezeknek a nem túl népes
közösségeknek a sajátságos elszigeteltsége egyfelõl a maguk »szûkebb pátriá-
ján« kívül fejlõdõ lengyel kultúrától, amellyel a bukovinai falvak lakossága
csak korlátozottan került kapcsolatba, másfelõl – legalábbis területileg – a
többségi román lakosságtól bizonyos értelemben eleve meghatározta különle-
ges helyzetüket. Az egyre intenzívebben megnyilvánuló transzkulturális jelen-
ségek ellenére ezek a falvak egy másik kultúra zárt szigetei maradtak”8 – írja
A dél-bukovinai lengyel közösségek múltja és jelene. Kísérlet a mérlegkészítésre cí-
mû összegzõ tanulmányában Eugeniusz K³osek néprajzkutató, aki a 20. szá-
zad hetvenes éveinek végétõl vizsgálja a lengyel jelenséget a román Bukoviná-
ban. A czadcai hegyi lakók elszigeteltsége valóban kedvezett a hagyományõr-
zésnek, mindazonáltal elmaradottságot okozott az élet számos területén. A
korábban teljesen zárt közösségek civilizációs fejlõdése és megnyílása a kívül-
rõl jövõ hatások elõtt számos pozitív változást hozott a társadalmi szférában,
például lehetõvé tette az oktatáshoz való hozzáférést, nagyobb mobilitást
eredményezett, kiegyenlíti a gazdasági egyenlõtlenségeket, esélyegyenlõséget
biztosít a fiatal nemzedék számára, csakhogy mindezek ára az asszimiláció.
„…a bukovinai lengyelek nyelvi és kulturális asszimilálása a román többség ál-
tal a jövõben elkerülhetetlen. A honfitársainktól lakott bukovinai falvak jövõje
a turizmus fejlõdésétõl és az anyaországhoz fûzõdõ kapcsolatok e szempont-
nak alárendelt intenzívebbé válásától függ. Úgy tûnik, ez a folyamat bizonyos
mértékig fékezhetné az asszimilációt. A szóban forgó lengyel közösség továb-
bi megmaradásának elengedhetetlen feltétele az elitek kialakulása, amelyek
eddig egyszerûen nem léteztek”9 – vonja le a következtetést említett tanulmá-
nyában K³osek.

Végezetül hadd idézzem egy Poiana Micului-i ember szavait, amelyek azon-
kívül, hogy kifejezik saját álláspontját, jól tükrözik a poianai lakosság gondjait
és prioritásait: „És most hogy mennek a dolgok? Jól. Poianában, nem úgy, mint
más bukovinai falvakban, sok gyermek születik, úgyhogy mi és az utódaink
még hosszú ideig itt leszünk. Nekik új óvodát nyitottak. Idén elkezdik az új is-
kola építését is, amely már a megnövekedett igényekhez igazodik. Azonkívül a

7 2007 végi adatok, melyeket a Poiana Micului-i, illetve a Soloneþu Nou-i plébános bocsátott
rendelkezésünkre.

8 Eugeniusz K³osek: „Wczoraj i dziœ” spolecznoœci polskiej na poludniowej Bukowinie. Próba
podsumowania. In: Bukowina. Tradycje i wspólczesnoœæ. Red. Z. Kowalski, H. Krasowska, J.
Makar, W. Strutyñski. Pi³a–Czerniowce–Suczawa, 2006. 155.

9 Uo. 160
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régi mûvelõdési ház helyén felépül az új Lengyel Ház. Itt tevékenykedik majd a
Mala Pojana együttes. Sajnos akik itthon nem találnak munkát, külföldre men-
nek. De remélem, hamarosan hazajönnek, és Poiana tovább fejlõdik.”10
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DAGMAR MÁRIA ANOCA

A romániai szlovákok
(Általános áttekintés)

A 2002. évi népszámlálás adatai szerint Romániában összesen 17 226 szlo-
vák él, ez az összlakosságnak kevesebb mint 0,01 százaléka. Többségük falun
lakik Románia nyugati és északnyugati részén, Arad (5690), Bihar (7370),
Krassó-Szörény (340), Szatmár (186), Szilágy (1366) és Temes (1908) megyé-
ben, további 381 szlovák nemzetiségû személy szétszórtan, más megyékben.

A Habsburg Birodalmon, illetve Ausztria–Magyarországon belül a szlová-
kok több hullámban érkeztek szülõföldjükrõl új letelepedési helyeikre. Az elsõ
szlovák lakosságú falu, amelyet 1741-ben említenek a források, az Arad megyei
Mokra, magyar nevén Apatelek. A település szlovák nevének – Mokra – jelen-
tése ’vizenyõs hely’, és a talaj tulajdonságára utal.

Más településeken a szlovákokról, illetve a mai Románia területére való be-
telepedésükrõl az alábbi sorrendben történik említés: 1785 – Bodonos; 1787
– Gósd; 1803 – Nagylak; 1811 – Magyarpatak; 1813 –Temesbökény, Mezõ-
somlyó; 1817 – Hármaspatak, Sólyomkõvár; 1819 – Szemlak; 1820 – Fegy-
vernek; 1827 – Temesvukovár; 1828 – Aga; 1830 – Almaszeghuta, Forduló;
1831 – Mezõbikács; 1840 – Lajosvölgy; 1848 – Feketeerdõ; 1853 – Német-
pereg; 1883 – Szapáryliget és a bukovinai Soloneþu Nou, Pleºa és Poiana Micu-
lui (az itteni szlovákok 1945 után repatriáltak Csehszlovákiába vagy asszimilá-
lódtak).

1918-ban, belsõ migráció következtében, az alábbi településeken jelentek
meg szlovákok: Sárán, Újsástelek, Márkaszékihuta, Élesdlok, Felsõlugas, Be-
rettyószéplak, Zoványfürdõ, Nyárfás, Krasznajáz, Tuszatelke, Cigányfalva,
Cserpatak (Bihar megye).

Népességmozgásra került sor Arad megyében is, így 1815-ben egy nagylaki
csoport megalapítja Pitvarost (ma Magyarország), 1843–1844-ben pedig egy
másik csoport Ambrózfalvát és Nagybánhegyest (ma szintén Magyarország).
1905-ben egy csoport a bulgáriai Gorna Mitropoliába telepedett át, 1925-ben
pedig egy nagylaki csoport az argentínai Chaco tartományba emigrált.

Mind az elsõ, mind a második világháborút követõ idõszakban, 1946 és
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1948 között a szlovák lakosság jelentõs része Csehszlovákiába emigrált (a for-
rások mintegy 20 000 fõrõl beszélnek).

A múlt század hatvanas éveitõl a belsõ migráció egy másik, az iparosításhoz
és az urbanizációhoz kapcsolódó formája is megjelent.

VALLÁSOK

A bihari szlovákok leginkább katolikusok. Az elsõ római katolikus parókiát a
források Bodonoson (1829) és Sólyomkõváron (1844) jelzik. Jelenleg szlovák
nemzetiségû hívekbõl álló egyházközségek több településen is léteznek, így
Élesden, Sólyomkõváron, Bodonoson, Baromlakán, Magyarpatakon, saját temp-
lomuk van Bodonoson (1831), Sólyomkõváron (1840), Magyarpatakon (1891),
Baromlakán (1939), Nagylakon és máshol. Egyes parókiák mellett apácarendek
tevékenykednek, melyek az utóbbi idõben költöztek ide Szlovákiából.

Az evangélikus vallású szlovákok fõleg Arad körzetében és a Bánságban él-
nek. A két világháború közötti idõszakban (1933) a lutheránus szlovákoknak
sikerült saját egyházmegyét alapítaniuk, amelyet 1953-ban számoltak fel, majd
1994-ben újraszerveztek. Az evangélikus hívek templomot építettek maguk-
nak Apateleken (1791), Temesbökényen (1818), Nagylakon (1822), Temes-
vukováron (1858) és Szapáryligeten (1892).

Az említett két egyház hívein kívül a szlovákok között vannak még görög-
keletiek, görög katolikusok, pünkösdisták, adventisták, reformátusok és bap-
tisták.

A NYELV

A romániai szlovákok anyanyelve a szlovák, amely a nyugati szláv nyelvek cso-
portjába tartozik, és közeli rokonságban van a cseh nyelvvel, ami lehetõvé tet-
te, hogy a szlovák lutheránusok a múltban a cseh irodalmi nyelvet fogadják el
az istentisztelet nyelvének.

A romániai szlovák nyelvjárások nagy vonalakban két nagy csoportba sorol-
hatók: a Körös-vidéki–bánsági és a bihari–szilágysági csoportba. Ezeket a
nyelvjárásokat sajátosságaik alapján a középszlovák tájnyelvhez sorolhatjuk,
azonban vegyes jellegük miatt más nyelvjárások elemeit is magukba olvaszt-
ják. Ez a sajátosság a helyi közösségek betelepedésének körülményeivel és a
késõbbi fejlõdési folyamatokkal magyarázható.

A szlovák nyelv a maga különbözõ (tájnyelvi vagy irodalmi nyelvi) változata-
ival a szlovák nemzetiségû személyek egymás közötti kommunikációjának az
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eszköze, és ebben a minõségben a nyelv valamennyi: szimbolikus, reprezenta-
tív, kognitív, faktikus, konatív, esztétikai és egyéb funkcióját betölti. Másfelõl a
szlovák irodalmi nyelvet a törvény által biztosított feltételek mellett a közszfé-
rában is használni lehet azokon a településeken, ahol a lakosság többségét a
szlovák nemzetiség adja. (Pl. nyilvános helyeken a szlovák nyelvû feliratozás,
és természetesen az irodalmi szlovák nyelvet használják a romániai szlovákság
intézményeiben.)

A nyelvjárási sajátosságok konfigurációjának, kompetenciájának megterem-
tésében kétségkívül szerepet játszott a hagyományõrzés, illetve a hagyomá-
nyok továbbfejlesztése, valamint az anyanyelvi oktatás.

OKTATÁS

A szlovákok mindig nagy figyelmet fordítottak az oktatásra. A források már
szinte a letelepedéssel egyidejûleg iskolák alapításáról tanúskodnak az új lak-
helyeken. Az adatok bizonysága szerint az Arad megyei Apateleken már 1776-
ban, Nagylakon 1803-ban, Szapáryligeten 1919-ben, Németperegen 1942-ben,
a Temes megyei Temesbökényben 1820-ban, Temesvukováron 1827-ben,
Agán 1847-ben volt (kezdetben felekezeti) elemi iskola. Ezeket az iskolákat
1922-ben az állam kisajátította és állami iskolákká tette. Ami Bihar és Szilágy
megyét illeti, 1830-tól Hármaspatakon és Magyarpatakon, 1835-tõl Bodono-
son és Almaszegen, 1878-tól Sólyomkõváron, 1890-tõl Almaszeghután mûkö-
dött elemi iskola.

A szlovák nyelvû középiskolai oktatás 1945-ben indult az Állami Csehszlo-
vák Gimnázium létrehozásával az Arad megyei Nagylakon. Az iskolát 1948-
ban szintén szlovák tannyelvû tanítóképzõvé alakították át. Miután 1956-ban
a képzõ ismét középiskolává alakult, pedagógiai profilú osztályokat is indítot-
tak a mindenkori szükségletnek megfelelõ diáklétszámmal. 1961-ben a Szlo-
vák Középiskolát egyesítették a Román Középiskolával, és létrehozták a nagy-
laki líceumot román és szlovák tagozattal (a líceum elnevezése idõrõl idõre
változott). Ebbõl alakult 1993-ban a Jozef Gregor Tajovsky Ipari Iskolaköz-
pont, amelynek szintén két tagozata van: román és szlovák.

1995-ben a Bihar megyei Bodonoson sikerült létrehozni a szlovák tannyelvû
Jozef Kozáèek Líceumot.

Ami a felsõfokú oktatást illeti, a szlovák anyanyelvet tanító tanárok a Buka-
resti Egyetemen végzik tanulmányaikat, ahol 1944-ben szlovák lektorátus ala-
kult. A lektorátus 1949-ben Pandele Olteanu professzor erõfeszítéseinek kö-
szönhetõen szlovák nyelv és irodalom tagozattá alakult át.

A romániai szlovák tannyelvû iskolahálózat tevékenységét az oktatási mi-
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nisztérium nemzetiségi fõosztályának egyik fõinspektora hangolja össze, aki
részt vesz a kormány mellett tanácsadó szervként mûködõ Nemzeti Kisebbsé-
gek Tanácsának, illetve egy másik intézmény, a jelenleg Interetnikai Kapcsola-
tok Fõigazgatósága nevû grémium gyûlésein.

Ma Romániában több mint 30 olyan oktatási intézmény mûködik, amelyben
szlovák nemzetiségû diákok anyanyelvükön tanulhatnak. (Ezekbe más nemze-
tiségû diákok is beiratkozhatnak.) Ebbõl 10 óvoda, 16 elemi iskola, 4 általános
iskola, egy szlovák tagozat a nagylaki Jozef Gregor Tajovsky Ipari Iskolaköz-
ponton belül, valamint egy szlovák tannyelvû középiskola, a bodonosi Jozef
Kozáèek Elméleti Líceum. A pedagógusok, akik Romániában vagy Szlovákiá-
ban szereznek egyetemi diplomát, a hazai szlovákság soraiból kerülnek ki, és
számuk elegendõ mind az iskoláskor elõtti, mind az elemi, általános és közép-
iskolai oktatáshoz. A román és a szlovák oktatási minisztériumok közötti
egyezménynek megfelelõen 1990-tõl Bihar megyében Szlovákiából érkezett ta-
nárok is tevékenykednek. A két ország között kötött mûvelõdési szerzõdés ke-
retében a két világháború közötti idõszakban is dolgoztak szlovákiai tanárok
Romániában, és szlovák segítséggel, elsõsorban Bihar megyében több iskolát is
építettek vagy felújítottak.

A szlovák tannyelvû iskolákban vagy tagozatokon tanító pedagógusoknak
lehetõségük van arra, hogy Romániában vagy Szlovákiában részt vehessenek
különbözõ továbbképzõ tanfolyamokon, a Romániai Szlovákok és Csehek De-
mokratikus Szövetsége és az oktatási minisztérium közös erõfeszítései ered-
ményeként tanácskozásokat, konferenciákat is szerveznek az oktatás tökélete-
sítése érdekében.

Az anyanyelvtanítás tantervét az érvényben levõ szabályoknak megfelelõen
az iskolákban tanító pedagógusok állítják össze. A szlovák nyelv és irodalom
tankönyveket egyetemi oktatókkal karöltve szintén az egyetem elõtti oktatás-
ban tevékenykedõ pedagógusok írják. A többi tantárgy esetében már az 1989-
es forradalom elõtti idõszakban gyakorlattá vált a román tankönyvek szlovák
nyelvre való lefordítása az elemi és az általános iskolák számára. Ez alól termé-
szetesen kivétel Románia földrajza és történelme, e két tantárgyat ugyanis a
romániai gyakorlatnak megfelelõen románul tanítják. 2000 után a romániai
szlovák közösség történetét feldolgozó tankönyveket állítottak össze és jelen-
tettek meg.

1990-tõl az ország különbözõ városaiban évrõl évre tartanak országos szlo-
vák nyelv és irodalom versenyeket, 1995-tõl ezt összekötik más szláv nyelvek-
bõl rendezett versenyekkel.

Az utóbbi években, a szerbiai, romániai és magyarországi szlovák kisebbségi
szervezetek együttmûködésének eredményeképpen a szlovák anyanyelvi olim-
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piát új, határokon átnyúló formában rendezik meg a három ország diákjainak
közös részvételével.

A szlovák diákok ugyanakkor részt vehetnek a Szövetség által szervezett kü-
lönbözõ hazai rendezvényeken, mûvelõdési versenyeken, fórumokon, valamint
külföldi versenyeken is. Ezek lebonyolítására az illetõ országok szlovák kisebb-
ségi szervezetei vagy szlovákiai mûvelõdési intézmények rendezésében kerül
sor. A szavalóversenyeken, irodalmi vetélkedõkön, irodalmi alkotótáborokban
stb. diákjaink mindig sikeresen szerepelnek.

Megjelentek és megjelennek ezenkívül diákfolyóiratok, így Nagylakon a My
(Mi), a bodonosi líceumban pedig a Pramen (Forrás) címû diáklap.

EGYESÜLETEK, TÁRSASÁGOK, TESTÜLETEK, SZERVEZETEK

A szlovák kisebbség társulási törekvéseivel kapcsolatban az elsõ följegyzések
egy Egyházi Magtár (1865) létezésérõl tesznek említést, amely 1867-ben átala-
kult Önsegélyzõ Egyesületté, majd ebbõl fejlõdött ki 1879-ben a Nagylaki Ta-
karékpénztár, hogy végül 1903-ban létrejöjjön a korszak egyik jelentõs szlovák
pénzintézete, a Nagylaki Népbank (Nadlacka l’udová banka).

Nagylakon már 1869-ben létezett Temetkezési Társaság, 1901-ben megala-
kult a Nagylaki Élelmezési Társaság, 1919-ben a Gazdasági Egylet és az ipa-
roskör. Ekkor jött létre az önkéntes tûzoltók egyesülete, amelyben a tagok
többsége szlovák volt, és saját fúvószenekarral is rendelkezett.

Az evangélikus egyházon belül Nagylakon 1927-tõl mûködött az Evangéli-
kus Nõszövetség, 1990 után pedig megalakult a Nagylaki Diakóniai Szolgálat.
Egyházi szeretetszolgálat a bihari katolikus egyházmegyén belül is tevékenyke-
dik, például Magyarpatakon a „Pro Magyarpatak”.

Politikai-társadalmi síkon említésre méltó a Romániai Csehszlovák Szövet-
ség 1930-as megalakulása A szervezet, amely a háború kitörése és a világégést
követõ társadalmi változások miatt csak rövid ideig maradt fenn, 1938-ban fel-
vette a Romániai Csehek és Szlovákok Szövetsége nevet.

1990-ben a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége meg-
alakulásával létrejött a szlovák kisebbség leghosszabb életû politikai szerveze-
te, mely hagyományos egységben a cseh kisebbséggel, alapszabályzatában e
két nemzetiség érdekvédelmét vállalta fel.

A nagylaki székhelyû Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövet-
sége több mint 5000 tagot számlál, és száznál több helyi szervezetet egyesít.

Szervezeti felépítése a következõ: helyi szervezetek (legalább 5 tag), körzeti
bizottságok (Bihar–Szilágy–Szatmár; Arad, Temes, Krassó-Szörény és Mehe-
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dinþi), a kongresszus által választott koordinációs tanács, amelynek tagjai kö-
zül kijelölik és megválasztják az elnökséget, ez az elnökbõl, két alelnökbõl, a
körzeti elnökökbõl (közülük az egyik rendszerint cseh nemzetiségû a cseh la-
kosságú körzetek esetében), választott titkárból és tagokból áll, továbbá a
szakbizottságok (társadalmi-politikai, mûvelõdési, kiadói, alapszabályzati, el-
lenõrzõ, sajtó, oktatásügyi, tudományos és kutatási stb.). A Szövetség képvise-
lõje hivatalból tagja a román parlamentnek. Egyszersmind elküldi képviselõit a
Nemzeti Kisebbségek Tanácsába. Részt vesz a helyhatósági választásokon a ta-
nácstagi és polgármesteri székek elnyeréséért.

A Szövetség sajtószerve a Naše snahy címû periodika. A Szövetség megjelen-
tet továbbá hasznos vagy belsõ használatra szánt kiadványokat (például a Szö-
vetség adott idõszakra vonatkozó tevékenységét ismertetõ brosúrákat, az alap-
szabályzatot stb.), finanszírozza szépirodalmi, tudományos, történelmi, nyel-
vészeti, demográfiai mûvek, fordítások és bibliográfiák, valamint tanulmányok
és kutatási eredmények megjelentetését.

A Szövetség mûvelõdési rendezvényeket, folklórfesztiválokat, kiállításokat
szervez. Támogatja az anyanyelvi oktatást, díjakat oszt ki az 1990 óta megren-
dezett szlovák nyelv és irodalom olimpiák országos szakaszának versenyein.
Logisztikai alapot biztosít a szlovák tannyelvû iskolákban dolgozó pedagógu-
sok tanácskozásainak lebonyolításához; támogatja a tankönyvfordításokat stb.
A Szövetség égisze alatt alakult meg a nagylaki szlovák fiatalok klubja és a
nagylaki nyugdíjasklub, több népi együttes, melyek közül a nagylaki Sálašan
nevû együttes vált különösen híressé.

Mûvelõdési téren már 1899-ben följegyezték az elsõ mûkedvelõ színjátszó
csoport tevékenykedését Nagylakon. (A mûkedvelõ színjátszás mindenkor
nagy népszerûségnek örvendett a szlovák kisebbség körében.) Ezt követte a
Szlovák Népi Kör (1904), a tamburazenekar (1905), a színtársulat (1913–
1926), a nagylaki tanulóifjúság Slavia Teniszköre (1929), a nagylaki Sokol
Sportegyesület (1927), a Zora mandolinzenekar (1937) stb. megalakulása.

Különösen fontos a Nagylaki Irodalmi Kör 1969-es megalakulása, mely
1976-os átszervezése nyomán felvette az Ivan Krasko Irodalmi Kör nevet. Eb-
bõl nõtt ki 1993-ban a Nagylaki Ivan Kraskó Irodalmi Társaság, majd erre a
magra épült 1994-ben az Ivan Krasko Mûvelõdési és Tudományos Társaság.
A jogi személyiséggel bíró szervezet számottevõ tevékenységet folytat a szlo-
vák hagyományok kutatása terén, könyveket és idõszaki kiadványokat jelen-
tet meg.
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KIADVÁNYOK

Periodikák

Az elsõ szlovák nyelvû lap az 1929 és 1932 között Nagylakon heti rendszeres-
séggel megjelenõ Slovenský tý�denník (Szlovák hetilap) volt, ezt követte 1936–
1941 között a Naše snahy národné, kultúrne i hospodárske (Nemzeti, kulturális
és gazdasági törekvéseink) címû folyóirat.

1990-tõl jelenik meg az RSZCSSZ sajtóorgánumaként a Naše snahy címû
kétnyelvû (szlovák–cseh) mûvelõdési-társadalmi havilap, amely 2006-ban és
2008-ban kísérletképpen román nyelvû tartalmi összefoglalót is közreadott.

1996–2002 között a Szövetség égisze alatt a nagylaki líceumban My (Mi)
címmel megjelent a romániai szlovákok ifjúsági folyóirata, sõt 1996-ban ro-
mán fiókszerkesztõsége is volt (Noi), a bodonosi líceum pedig kiadta a Pramen
címû diáklapot.

Figyelemre méltó megbecsültségnek örvend a szlovák és a román olvasókö-
zönség részérõl is a kétnyelvû Oglinzi paralele / Rovnobe�né zrkadlá (Párhuza-
mos tükrök), amely 1996-ban jelent meg. Az „alsó vidékek”, Szerbia, Románia
és Magyarország szlovák értelmiségének lapja az 1998 óta megjelenõ Dolno-
zemský Slovák.

Könyvek. A romániai szlovák irodalom

A romániai szlovákok A régi és az új Nagylak története címû monográfia (1853)
szerzõit, Ludovit Haant és Daniel Zajacot tekintik a szlovák nyelvû könyvki-
adás úttörõinek, ám az elsõ könyv, amelyet egy a mai Románia területén szüle-
tett szlovák szerzõ írt, Peter Suchanský Sem-tam (Innen-onnan) címû elbeszé-
léskötete volt.

Az elsõ, kötetben megjelent irodalmi alkotások az elmúlt évszázad hetvenes
éveiben értek be, amikor széles körben ismerté váltak a nagylaki irodalmi kör
tagjai, Pavol Bujtár, Ondrej Štefanko és Ivan Miroslav Ambruš írók.

1978–1992 között az irodalmi kör évente megjelentette a bukaresti Kri-
terion Könyvkiadónál Variácie címû antológiáját. A nagylaki Ivan Krasko Iro-
dalmi és Tudományos Társaság megalakulása óta a szlovák szerzõk könyvei
ennél a kiadónál jelennek meg, de fontos megemlíteni a romániai Kriterion és
a szlovákiai ESA kiadó közös kiadásában megjelenõ köteteket is.

A romániai szlovák írókat tagjai közé fogadta a Romániai Írók Szövetsége,
de rendes tagjaik közé választották szlovákiai írótársaságok és egyesületek is,
így a diaszpórában élõ szlovák írók és kulturális személyiségek szövetsége,
amelynek 1993–1996 között a nagylaki születésû Ondrej Štefanko (1946–
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2008) író volt az elnöke. 1994 után szép számmal jelentek meg könyvek az
Ivan Krasko Irodalmi és Tudományos Társaság kiadójának (2000-tõl Ivan
Kraskó Könyvkiadó) gondozásában.

RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓADÁSOK

A romániai szlovák kisebbség 1990-tõl heti egyórás szlovák és cseh nyelvû
adásidõt kapott a temesvári rádióban (1998-tól az adás csak szlovák nyelvû),
2001-tõl pedig a resicabányai rádióban is.

Az országos román köztelevízió alkalmanként szlovák mûsorokat mutat be
az Együttélés címû adásban (1998-tól), 1996–1998 között pedig szlovák nyel-
vû kísérleti adás folyt a nagylaki helyi kábeltévé-hálózatban.

KÉPZÕMÛVÉSZET, ÉPÍTÉSZET, MÛEMLÉKEK

Festészet

M. Dedinský: A szlovákok Nagylakra jövetele (1902), festmény a nagylaki luthe-
ránus templomban.

Mária Štefanovka (1951), festõmûvész, grafikus, könyvillusztrátor, rajztanár,
az Odev nadlackých Slovákov (A nagylaki szlovák népviselet) címû könyv szer-
zõje (1997). Több hazai és külföldi kiállítást rendezett.

Naiv festõk: Elisabeta Jancikova, Pavel Porubsky (Nagylak).
Emléktáblák: Jozef Gregor Tajovsky dombormûvû képmása (1993), nagylaki

líceum; Jozef Kozáèek képmása (1997), dombormû, nagyváradi kanonoksor;
Rudolf Koèiš: A szlovákok Nagylakra érkezése, féldombormû, emléktábla (2003)
a nagylaki lutheránus templomban.

Építészet

Parasztház – múzeumi tájház Nagylakon az RSZCSSZ õrizetében.
Parasztporta – Temesvár, a temesvári falumúzeum õrizetében.
A nagylaki líceum, eredetileg Hungária, késõbb Szlovák Szálló 1905-ben

emelt épülete, Michal Milan Harminc szlovák építész alkotása. Az evangélikus
egyház tulajdona, amelyrõl lemondott a nagylaki szlovák oktatás érdekében, a
forradalom után visszakerült az egyház tulajdonába.

A nagylaki evangélikus templom (1822), mûemlék, építész Jozef Hoffer.
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ETNOLÓGIAI ELEMEK

Legfontosabb ünnepnapok az egyházi ünnepek, húsvét, karácsony, a római ka-
tolikusoknál Nagyboldogasszony, illetve a templom védõszentjének búcsúja. A
téli ünnepek idején többé-kevésbé elszórtan szokás még a betlehemezés, a ka-
tolikusoknál pedig a Szent Dorottya-napi köszöntés. A két világháború közötti
idõszakban még élõ, mára szinte teljesen feledésbe merült hiedelmek és ha-
gyományok fûzõdtek a Luca-naphoz (december 13.), Gyertyaszentelõ napjá-
hoz (február 2.), a György-naphoz (április 24.), Mihály-naphoz (szeptember
28.), András-naphoz (november 30.), valamint május 1-jéhez.

A népköltészet élõ szájhagyománykény õrzõdött meg napjainkig, bizonysá-
gul szolgálnak rá a könyvészetben felsorolt, fõleg népdalokat tartalmazó gyûj-
temények. A hagyományok megmaradása olyan kulturális rendezvényeknek is
köszönhetõ, mint a Szövetség égisze alatt megrendezésre kerülõ folklórfeszti-
válok és elõadások, közülük is kiemelkedik a minden év õszén Nagylakon meg-
rendezett Cez Nadlak je… nemzetközi szlovák népdalfesztivál.

Az anyagi kultúra jelenlegi állapotáról az Atlas l’udovej kultúry Slovákov v
Rumunsku / Atlasul culturii populare a slovacilor din România (A romániai szlo-
vákok népi kultúrájának atlasza), Nagylak, 1988 címû kiadványból alkotha-
tunk képet magunknak.

A szlovák konyha

A romániai szlovákok ma is õrzik a szlovák konyha néhány különlegességét. A
bihari régióban, ahol sok burgonyát termesztenek, ilyen hagyományos étel a
toèòa. (Hozzávalók: burgonya a háziasszony belátása szerinti mennyiségben,
só, zsiradék. Elkészítés: a megpucolt és megmosott nyers burgonyát megre-
szeljük. Megsózzuk és alaposan összekeverjük. A reszelt burgonyát ujjnyi vas-
tag rétegben elterítjük az elõzõleg zsiradékkal kikent tálban. Sütõbe tesszük, és
körülbelül egy óra hosszat sütjük. Ízlés szerint hagymát is adhatunk hozzá.)

Nagylak környékén jellegzetes ételnek számít a híres „tót galuska”, azaz
nadlackie kvasenie haluške (nagylaki kõttesgaluska). Hozzávalók: 1/2 l langyos
víz, 1 kávéskanál konyhasó, 3 dkg, langyos vízben elmorzsolt élesztõ, 1 tojás
(tetszés szerint), liszt, amennyit felvesz. Elkészítése: lágy tésztát készítünk, és
olajos kézzel addig gyúrjuk, amíg kétszer leválik a kezünkrõl. Kelni hagyjuk, ez-
után nyújtófával ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és formával kis kerek galuskákat
szaggatunk ki belõle. A galuskákat letakarjuk, és még egy darabig kelni hagy-
juk, majd zsiradékkal kikent edény aljára egymás mellé lerakjuk. E galuskák te-
tejét kenõtollal zsiradékkal bekenegetjük, és rakhatunk rájuk még egy sor ga-



70

luskát, amiket szintén bekenegetünk. Az edényt feltöltjük annyi hideg vízzel,
hogy a galuskákat épp csak ellepje. Az edényt lefedjük, és a fedõt csak akkor
vesszük le róla, ha a galuskákról a víz lefõtt, és hallatszik a zsiradék sercegése.
Ekkor levesszük a tûzrõl, és körülbelül két percig még fedõ alatt tartjuk, majd
levesszük róla a fedõt, hogy a gõz kicsapjon. A galuskákat kiszedjük, bekenjük
zsiradékkal – lehetõleg margarinnal vagy olajjal –, és megszórjuk porcukros
darált mákkal vagy dióval, vagy sós tehéntúrót adunk hozzá.

Nagylakon különleges húskészítményeket is készítenek, jól ismert például a
nagylaki kolbász, amelynek ugyanaz a receptje, mint a híres csabainak.

Esküvõkön, igényesebb házi mulatságokon szívesen fogyasztott édesség
Nagylakon a „grillázs”, amelyet pergelt cukorból és dióbélbõl készítenek, és a
cukrászok által belõlük mintázott különleges formák miatt is igen kedvelt.
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HATOS PÁL

A csángó irodalom
és a „vereség kultúrája”*

„It is well known that the mystery which overhangs what is distant, either in
space or time, frequently prevents us from censuring as unnatural what we
perceive to be impossible.” [Jól ismert, hogy a rejtélyesség, amely a térbeli vagy
idõbeli távolságot belengi, gyakran megakadályozza, hogy természetellenes-
ként utasítsuk el azt, amit egyébként lehetetlennek tartunk.] 1

A történelem nemcsak leírás és a múlt rekonstrukciója, hanem felidézés,
képzelet és tetemrehívás. A legendák, a néphagyomány és a ponyvatörténetek
megannyi mûfaja mellett a tudós és hivatalos történelem lapjain is ott görnyed
az aggodalom, feketéllik a gyász, elégtételért kiált a szenvedés. Az eredet kere-
sése, az õsök feltalálása s emlékük megidézése örökös körbe zárja a kutató te-
kintetét, megnyugvás nincs, amíg végleg meg nem halnak a dolgok, elnémul a
nyelv, elenyészik a pártos harag, s a kiürült porond magát a végbement drámát
is értelmezhetetlenné teszi.

Igaz ez a moldvai csángók történetének elbeszéléseire is, a küzdelem sziszi-
fuszi terhe nem csituló gonddal vezérli a hagyomány õrzõinek vigyázó tekinte-
tét és tanúskodó tollát új, de mégis ismerõs képekbe öltöztetve a csángó sors
állomásait. Mindezt azért, hogy saját magunkra ismerjünk mint a történelem
számûzöttjei, eszméljünk, vezekeljünk a sajáttá lett öröklött bûnök felett. A
bûnhõdés természetesen magunkra vett penitencia, a népek millióinak szemé-
bõl mi mindig a gyászkönnyet, az áldozati sors megérdemelt adóját reméljük
elõcsalni. Mert az idegen könnyek sûrûje egyszerre igazolja az állandó veresé-
get és visszavonulást, a hosszan készülõdõ, de visszafordíthatatlanul bekövet-

* Jelen írásra az alkalmat a Teleki László Alapítvány szervezésében „Veszélyeztetett örökség –
veszélyeztetett kultúrák” címmel Bákóban (Bacãu) 2008. május 8–9-én tartott konferenci-
án való részvételre szóló felkérés adta. Itt köszönöm meg Diószegi Lászlónak és munkatár-
sainak szíves meghívását. Jelen írás egy korábbi változata megjelent a Kommentár 2009/1-
es számában.

1 Thomas Babington Macaulay: History. In: Miscellaneous Essays and Lays of Ancient Rome.
London, J. M Dent & Sons, 1910. [1828] 4.
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kezõ pusztulás fájdalmát, miközben értelmet ad a más népeknek oly gyakran
juttatott gyõzelem reményének örökös tovatûnéséért.

A 19. század küszöbén uralkodó helyzetbe jutó kulturális paradigma, a
modernitás térnyerése az olyannyira eltérõ szerkezetû és hagyományú európai
társadalmak körében abban a tekintetben egyetemes, hogy tudásunk, szemlé-
letünk kereteit párhuzamosan helyezi el a megújulás abszolút kívánalmában
és a történetiség kalandjában, egyszerre konstatálva, hogy a múlt és jelen kö-
zött szakadék feszül, miközben a jövõ jelenünk folyamatosságából fejlõdik ki,
így birtokba vehetõ. Bár az „új idõk” felgyorsult temporális ritmusa minden
progressziót könyörtelenül és azonnal felemészt, a régebbi tájékozódás sarok-
elemei, a szkepszis és prudencia mégis apolitikus haszontalanságban veszte-
gelnek, s a valóság hiányára, a megsebzett tapasztalat kiirthatatlan jelenlétére
csak a modernitás patogenezisének másik jellemzõ tünete, a nosztalgia és a
belõle áradó el nem múló melankólia emlékeztet.

A 19. század hajnalán a magyar nemzeti eszméléssel egyidejûleg került a tá-
jékozódás látóterébe a moldvai magyarság. Azóta a Kárpátokon túli magyarok
összetett múltját csángósorsként definiáló történetek közös jellemzõje, hogy
saját témaválasztásukon túl a magyarság fogalmának és történeti elbeszélésé-
nek is egyfajta mintáját rajzolják meg, a jövõt bírni akaró vágyak kipróbálásá-
nak és állandó aláhullásának keserû ellenpontjaként. „A világ legárvább, legel-
felejtettebb népcsoportjaként” megjelölt csángóság a magyar néprajzi csopor-
tok közül valószínûleg a legtartósabb figyelmet élvezi a kutatók és a nagykö-
zönség részérõl egyaránt, az ellentmondás azonban csak látszólagos, mert a
megközelítés szemléleti alapja, ahogy Csûry Bálint úti jegyzetei élén megfogal-
mazta, hogy „a moldvai magyarság sorsa még a hagyományos magyar sorsnál
is fájdalmasabb és tragikusabb magyar sors”.2 Ez a perifériát és a távolságot
mozgósító narratíva színre lépése óta a prognózis és prófécia intenzív és szim-
biotikus együttlétére van utalva. Kezdetét a modern paradoxon határozza
meg: ahhoz, hogy az ébredõ magyar nemzeti mozgalom felismerje a csángók-
ban a rokont, mint elszakadtakat kellett számba venni õket.

Hogy a jövõ jobb lesz, mert más lesz, mint a múlt, s a felvilágosodás és a mû-
velõdés boldogságot és kiegyenlítést fog hozni, ez volt a felvilágosodás prog-
ramja. Ezt remélte még Csokonai 1798-ban a Marosvásárhelyi gondolatokban, s
költeménye csángók felé tekintõ kulturális és polgárosító missziótudata „a csí-
nos nyugat s a durva kelet közt” magát az eszmélkedõ tekintetet is pozicionálja:

2 Csûry Bálint: Úti benyomások a moldvai magyarok (csángók) közt. Debreceni Szemle, 80
(1934). 241.
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középre, „Hol öszvefut a jó s a gonosz határa”, egyúttal kijelölve azt a keretet,
amely a humanista mûveltségi racionalizmus univerzálisnak gondolt érvényé-
bõl természetesen vezeti le a nemzeti ébredés partikuláris ambícióit: „Törjük
az akadályt, melytõl nem mehetünk, / Mi az emberiség kertébe sietünk. / Vajha
Moldvának is kies parlagjai, / Ameddig terjednek a Pontus habjai, / Magyar ko-
roná(nk)nak árnyékába menne, / S a csángó magyar is polgártársunk lenne!”

A szekuláris üdvtanokból („az emberiség kertje” felé való sietés) új magabiz-
tosság és az idegenség újszerû élménye forrásozik, ami a gyorsuló idõ új ta-
pasztalatához a „haladás” hitét kapcsolja, s mindezt az emberi közösségek tér-
beli elkülönülésére telepíti, így fedezi fel az idegenség csábító közelségét, az
idegen jelenvalóságában önnön múltját, saját jelenében viszont a mindenkire
váró jövõt. De az idõ megváltozott természete, az idõbeli dimenziók egymásra
vetítése nemcsak cselekvési programot ad, hanem újfajta szorongást is tá-
maszt, amit Csokonai költeménye is kifejez: „Csuda gondolatok, kétséges jöven-
dõk, / Változó országok, emberek, esztendõk! / [Míg elmém úgy bukdos ezeknek há-
tukon, / Mint ki nagy tengerbe evez kis ladikon.]”

A sietõ idõben a nagy tervek megvalósulása és bukása egyaránt a nosztalgia
narcisztikus el- és visszavágyódását kelti fel, az utazást, mely nemcsak a jövõ
elõérzete, hanem a visszafordíthatatlan idõ ellenmetafórája is lesz. Az elvágyó-
dás természetes térbeli irányaként nyugatra, a visszavágyódás keletre tekint. A
„Kelet felfedezése” a „Másságról kialakított egyik legmélyebben gyökeredzõ,
leggyakrabban felbukkanó elgondolást […] jeleníti meg”, s „az orientalizmus a
nyugati gondolkodásmód […] ellentettjeként nem kis szerepet játszik az euró-
paiság és a különbözõ európai nemzeti hivatások mibenlétének pontos megha-
tározásában”.3 A magyarság helye Csokonainál azért a „világ abroszán legkriti-
kusabb hely”, mert „Itt van a legvégsõ óltára Pallásnak / Az emberiségnek, a csíno-
sodásnak; / Ezen túl keletre nevet a szép Moldva”, s Moldván túl mindazok, akik-
nél „a hódítás nemtelen szerelme / Elfojtja, amit hoz a jó fõld s szép elme”. Töré-
keny helyzetében a nemzeti közösség dilemmáit rousseau-i módon magára
vállaló lírai én azzal biztatja magát, hogy referenciapontja, a Nyugat megaján-
dékozza a mûveltség és a nemzeti közösség harmonikus szintézisével: „Fordúlj
tehát, elmém, bóldogabb táj felé, / Hol már a népeket az ész felnevelé.”

A „Kelet” felé forduló tekintetben másrészt kezdettõl szerepet kap a mo-
dernség sajátos expanzivitása, amely az egyéniség vagy az egyéniség vonásait
hordozó közösség korláttalan érvényesülésében látja meg a felvilágosodás ér-
telmét, s ahol majd az utazás nyugtalan változatossága szolgál eszközül a lé-
lek nyugalmának feltalálására, illetve – ennek analógiájára – ahol a közösség

3 Edward W. Said: Orientalizmus. Budapest, Európa, 2000 [1978]. 10.



78

harmóniája az expanziós politikai célok elérésének függvénye.4 A reformkori
unitárius lelkész, az erdélyi Ürmösy Sándor, „magyar fajom elbujdosott tagja-
inak állapot[áért] aggód[ó] vágyainak” tesz eleget oláhországi utazásával, s
az „elbujdosott magyarokról” bizonyossággal állítja, hogy „mindennapi imá-
jokban [kérik] sorsuk nagy Istenét, hogy számûzött Babylonjukból kiszaba-
dítva eressze vissza régi hazájokba, a dicsõ magyar Jeruzsálemökbe”,5 króni-
kája mégis annak az aszimmetriának a megfogalmazása, ami az alászállás-
ból, a civilizált státus elhagyásából fakad, mivel „egy olly honba útazni, mely-
nek polgárai a magasb szellemtõl mit sem lelkesíttetve, pártolatlanul néznek
el minden világvétkeket, ha nem egyénjökre vagy körükre tartoznak, egy
olyan nemzedék keblébe menni, melly annyi sok mívelt nemzetek példájára
is nem tuda, nem akara, vagy tán nem is teheté levetkezni vadkedélyébõl”,
csak a veszély, magányosság vállalásával, csak „egy ifju éltének délelõttjén”
képzelhetõk el.6

Egy másik korai utazó, Jerney János (1800–1855) a moldvai magyar telepek
hatalmas forrásértékû leírását, 1844–1845-ben tett utazásának eredményeit
hagyományozta a csángókutatók nemzedékeire, de olvasója a szerzõ régészeti
és néprajzi megfigyeléseivel egyidejûleg egy romantikus psziché lelki alakulá-
sát, fejlõdésregényét követheti az utazás élményének valóra váltásában: „Anél-
kül, hogy a kerek föld számos vidékeit be ne utazzam: minõ silány, minõ öröm-
telen lenne az élet: ez lebegett szemem elõtt örökké.” Jerney, annyi más kortár-
sához hasonlóan, menekülést keres a tér és idõ távolságában: „A képzelõdés
idönkint öregbültével szûk lõn keblemnek a haza […] Messzire, minél távolabb
menendek, ha majd egykor független állást érlelend nekem az idõ.” Menekülés
és megérkezés dialektikája, a képzelõdés és a szûk terû haza feszültsége a naci-
onalizmus kitáruló nagy programjának horizontján oldódik fel, amelyet Jerney
szinte dátumszerûen határoz meg: „Iskolai pályám befejezésének ideje épen
azon korral találkozék, midõn a nemzetiség eszméje hosszas apáthia után új
életre vergõdni törekedett. A nemzet jövõje, jelene és múltja sok gondolkodó
fõt kezde foglalatoskodni.” Az új programmal a gyermekkorból örökölt képze-
let átveszi az uralmat a valóság felett, az elmúlttal való találkozást a térbeli kü-
lönbség legyõzése, az idegen táj felidézõ ereje teszi lehetõvé: „Gyermekkori vá-
gyaim éledtek föl ekkor újolag bennem. Keletre kell utaznod, megvizsgálandó
azon földet, mellyen e szép hazát szerzette hõs magyar elödök egykoron lak-
tak; fölkutatnod az onnan ideköltözött õsök történetére viszonyló emlékeket,

4 Staud Géza: Az orientalizmus a magyar romantikában. Budapest, Terebess, 1999 [1931]. 108.
5 Ürmösy Sándor: Az elbujdosott magyarok Oláhországban. Kolozsvár, 1844. 1.
6 Uo. 4.
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mik a mult idõk vastag homályba burkolt eseményrétegeire fénysugárt önteni
képesek.”7

A tapasztalatok azonban kiábrándítóak, könyve kiadásakor, 1851-ben már a
lemondás hangja szól: „Forduljunk azonban el e szívlázító képektõl, miknek vi-
dorra alakítása végett már minden kigondolható módok hasztalan kísértettek
meg nagy befolyású magyarok által.”8 S a csalódást nem említi annak prognó-
zisa sem, „hogy az idegen elemek erõszakos kiirtása olly politicai bûn gyanánt
rovatott meg a civilisált Európában, melly a statusoknak elõbb-utóbb keserû
gyümölcsöket szokott érlelni”.9 Jerney úti leírása egyébként a nyugat-európai
és a magyar orientalizmus különbségeire is rávilágít, míg az elõbbi a jelen
expanzivitásával a nagy jövõn dolgozik, addig a magyar valójában menekülés a
hajdani nagyság emlékeihez, retrospektív modellezése annak – ami nem kö-
vetkezhet be, mindezért uralja a nosztalgia, önváddal kevert ressentiment és a
gyász a csángó irodalmat.

A paradoxon, hogy ez a gyász azonban nem konkrét halottakért szól, az ál-
dozatokat nem pusztították el, sõt saját maguk közremûködése volt szükséges
a bekövetkezõ változáshoz, így a nyelvváltással és az asszimilációval végbeme-
nõ „lélekgyilkosság” értelmezése csak a nemzethalál sajátos metaforájában ol-
dódhat fel: „A 16. században Olaszországot francziák temetõjének, a török há-
borúk idején Magyarországot németek koporsójának nevezték. Nekünk is van
ily temetõnk… közel hozzánk, egy lépésre határainktól. Csak az a különbség,
hogy amott véres csatákban hullottak el francziák, németek: itt a magyarságot
elevenen sodorja el idegen népáradat”– írta Ballagi Aladár 1888-ban.10 Ballagi
elõadásában azonban a „nemzethalál” retorikai kiaknázása helyett praktikus
indokokat hoz fel: a székelyek óromániai kivándorlása ellen leküzdhetetlen
közgazdasági és általános emberi okok szólnak, „magasabb fejlettségû nép, ha
csak szerét ejtheti, mindenkor ki fogja zsákmányolni a mellette lakó alantabb
fejlettségû népet”. Ballagi ugyanakkor azt is kijelenti, hogy a román állam, ha
maradandó lesz, bizonyára ki fogja fejteni a csángókban is az össszetartozás
eszméit: „a közös történelem megerõsbítendi a különbözõ népelemek közti
kapcsolatot.”11 S állítása megerõsítésül idézi klézsei tapasztalatait, a fiatal bí-
rót, Benke Józsefet, aki kigyulladt arccal beszélte el plevnai (1877) hõstetteit,

7 Jerney János keleti utazása a magyarok õshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845. I–II. Pest,
1851. I. 1.

8 Uo. 34.
9 Uo. 126. Jerney javaslatainak reformkori fogadtatására lásd Hõgye István: A vármegyék párt-

fogása a moldvai csángók ügyében 1845-ben. Néprajzi Látóhatár, 1994. (III. évf.), 1–2,
10 Ballagi Aladár: A magyarság Moldvában. Földrajzi Közlemények, 1888 január, 1.
11 Uo. 26–27.
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melyeket mint a román hadsereg tagja vitt véghez. Épp ezért Ballaginak kétsé-
ge sincs afelõl, hogy „Moldvát végképp el fogjuk veszteni a jövõben”.

Ballagi szövege a csángó irodalom historiográfiája számára azért illusztra-
tív, mert eltérõen a magyar krónikások túlnyomó többségének sérelmi alapál-
lásából, nem a román asszimilációs politika erõszakos eszközeire koncentrál,
végtére is a hasonló ambíciókkal dolgozó kortárs magyar asszimilációs kísérlet
1867 és 1918 között leginkább az erdélyi románsággal szemben vallott kudar-
cot, hanem arra is rámutat, hogy szemben a magyar 48-cal, ami az egységesülõ
magyar nemzeti kultúra és a hazai nemzetiségek fejlõdése közé végleges vá-
lasztóvonalat húzott, a 19. század utolsó harmadában a Magyarországról sür-
getett és vágyott magyar nemzeti identitás alternatívájaként a moldvai csán-
gók számára keret és lehetõség nyílt nem ortodox román katolikus nemzeti
identitásuk megteremtésére.

A Csokonaitól fentebb idézett és a csángó telepeket beutazók által megerõ-
sített mûveltségbeli nacionalizmus ajánlata magát kitüntetetten mint a hala-
dás kultúra- és civilizációeszményét határozta meg, de a szabadságeszmény és
nemzeti hivatás szimbiózisát lehetetlen volt exportálni Moldvába. Petrás Ince
János (1813–1886) minorita szerzetes, pusztinai, majd klézsei plébános, a 19.
század jóformán egyetlen moldvai magyar nyelvû értelmiségije Döbrentei Gá-
bor nevezetes kérdéseire megírta, hogy a csángó ügyben a „legnagyobb hiány
akár melly tekintetben az értelem és az emberi ész míveletlensége […] Iskolák-
ra van itt nagy szükség, azt kiálthattya minden, ki csak az emberiség
mívelõdésének és haladásának örül”,12 de még ugyanabban az évben figyel-
meztetett arra is, hogy milyen reménytelenül szûk ösvény nyílik Moldvában a
magyar nemzeti mûvelõdés s különösen a nyelvi nacionalizmus illúziójának a
megvalósulásra: „Az actio reactiot szül, én nem vagyok oly bölcsen elõrelátó
politikus, hogy a történendõket megjövendölhetném, sem pedig látnoki lélek-
kel nem bírok, hogy a jövendõkrül szólhatnék. Mégis annyit tisztelettel jelen-
tek, hogy ha valósulni fog az oláhságra nézve az, mi az erdélyi ország gyûlésen
terveztetett és Magyarországban is kötelezni fogják a magyar nyelv megtanulá-
sára a romai [értsd román, H.P.] nemzetet (mint itten mondani szeretik, ha
nem elég helyesen is), alkalmasint velünk is az történhet Moldovában, mint-
hogy itt a Magyaroknak most legalább semmi kiváltságos jogaik nincsenek,
nem fog nekik annyiban kerülni a magyarokat el oláhosítani, kik közül már

12 Petrás Ince János: Feleletek Tekintetes és Nemzetes Döbrentei Gábor budakerületi országos
fõbiztos kérdéseire, a moldvai magyarok felõl. Tudománytár 1842. évfolyam. Közli Domokos
Pál Péter in: „…édes hazámnak akartam szolgálni”. Budapest, Szent István Társulat, 1979.
1343.
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többen nem értik nyelvököt, mint az oláhokot Erdélyben, Bánátban és Magyar-
országban…”13

A magyar mûveltségû, tanulmányait Kézdivásárhelyen (Kanta) és Egerben
végzett Petrás két évvel késõbb már arról küld jelentést, hogy „Siralmas nem-
zeti érzettel s lelket kínzó hideg keserûséggel tapasztalhatni itt sokaknak lelké-
ben e csángók közül a nemzeti elhûlést […] E hazában, ha idegen tudakol, vagy
kérdeztetik véreinktõl nyelve avagy Nemzetisége felõl, készebb magát eltagad-
ni, mint sorsárul valamit felfedni.”14

De a magyar csángó historiográfiának, amennyiben hajlandó saját diskurzu-
saira is kritikailag reflektálni, nemcsak a „nyelvében él a nemzet” programjának
sikertelenségét s a mögötte lévõ illúziókat szükséges észrevennie, hanem a ro-
mán katolicizmusra vonatkozó, többségében téves prognózisait is érdemes felis-
mernie. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1838-ban Moldvában
járt Gegõ Elek hatásosan írja le az „õr nélküli nyájat” s az „oláh pópák” pro-
zelitizáló tevékenységét, kik „igen sokat átvisznek egy más akolba, hol szõr és
nyelv változtatva mekegniök kell”.15 Fél évszázaddal késõbb Ballagi Aladár és
számos kortársa s nyomukban a 20. századi kutatók, mint Domokos Pál Péter
vagy Mikecs László, szintén azt gondolták, hogy „Moldvában katholikus és ma-
gyar, óhitû és oláh identicus fogalom. Ha tehát a magyarság eloláhosodik, lesz
belõle óhitû.”16 Az 1861-ben szervezõdött Szent László Társulat 1874-ben kelte-
zett diagnózisa máshogy fogalmazott: „annyi azonban bizonyos, hogy csángó
testvéreinknél a katholikus vallás és magyar nemzetiség annyira egybeforrott,
hogy ott, hol a csángók a katholikus egyház kebelébõl iskolák és magyar papok
hiánya miatt kilépnek és a schisma [azaz a román ortodox egyház – H.P.] hívei

13 Petrás Ince János levele Döbrentei Gáborhoz, 1842. május 20. Petrás Ince János Tudósításai
in: „…édes hazámnak akartam szolgálni…”. Összeállította Domokos Pál Péter. Budapest,
Szent István Társulat, 1979. 1386.

14 Petrás Ince János aláírás nélküli levele a Magyar Tudományos Akadémiához [„Tekintetes
Nemesmagyarnemzeti Tudományos Academia”], Klézse, 1844. július 14-én. Közli Domokos
Pál Péter in: „…édes hazámnak akartam szolgálni…” Budapest, Szent István Társulat, 1979.
1434–1435.

15 Gegõ Elek: A moldvai magyar telepekrõl. Buda, A Magyar Királyi Egyetem Betûivel az
Academia költségén, 1838. 58. Gegõ adatainak általában vett hitelességérõl a következõ év-
ben Petrás Ince János Döbrentei Gábor kérdésére negatívan nyilatkozott, állítva, hogy a
szerzõ négy napnál többet Moldvában nem töltött. Petrás Ince János: Feleletek Tekintetes és
Nemzetes Döbrentei Gábor budakerületi országos fõbiztos kérdéseire, a moldvai magyarok
felõl. Közli Domokos Pál Péter in: „…édes hazámnak akartam szolgálni…” Budapest, Szent
István Társulat, 1979. 1345–1347.

16 Ballagi: i. m. 18.
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lettek, ott õseik nyelvét már nem beszélik.”17 Jól ismert, hogy az elmúlt évszá-
zadokban számos panasszal fordultak a magyar és római központi katolikus ha-
tóságokhoz a moldvai magyar anyanyelvû katolikus hívek az anyanyelvi liturgia
lehetõségének hiánya, illetve az attól való megfosztottság miatt, azonban a 19.
század utolsó harmadában megszilárduló fiatal, soviniszta román állam s örö-
kösei, az államhatalom mindenkori birtokosai az asszimilációs program mellett
nem kívánták a katolikus vallásgyakorlatot megszüntetni. Ellenkezõleg: meg-
egyeztek a Szentszékkel, és 1884-tõl hozzárultak a teljes értékû egyházmegyei
rendszer kiépítéséhez Iaºi és Bukarest egyházmegyei központokkal.18 A statiszti-
ka egyértelmûen igazolja a moldvai katolikusok demográfiai térnyerését azóta:
1851-ben 45 752, 1899-ben 88 803, 1930-ban 109 953, 1992-ben 240 038 volt a
katolikusok száma, az utolsó száz év alatt tehát a katolikusok száma meghá-
romszorozódott, és arányuk is folyamatosan nõ a lakosságon belül.19 Azt a kér-
dést viszont, hogy román ortodox közegben miért ilyen sikeres és dinamikus ez
az alapvetõen szegényes liturgiájú ahistorikus román katolicizmus, mindeddig
megkerülte a magyar kutatás. Pedig a 19–20. század fordulóján identitását ki-
formáló román katolicizmus ambíciója, hogy a román nemzeti identitást s an-
nak kulcselemét, a latin-nyugati eredet mítoszát mint egyfajta román katolikus
Sonderweg diskurzusát a katolicizmus univerzalitásával kapcsolja össze, úgy tû-
nik, kidolgozottabb20 s fõként messze sikeresebb, mint a felvilágosodás raciona-

17 A Szent László Társulat Elnökségének átirata Trefort Ágoston vallás -és közoktatásügyi
nminiszterhez. 1874. október 10. Közli Vincze Gábor: Asszimiláció vagy kivándorlás. Buda-
pest, Teleki László Alapítvány, 2004. 95.

18 Agnieszka Barszczewska forrásfeltáró tanulmánya részletesen elemzi a Vatikán, a román ál-
lam hatóságai és a moldvai katolikus klérus, valamint a magyar állami és egyházi intézmé-
nyek alkotta érdek- és kapcsolatrendszer hatását a moldvai katolicizmus egyházszervezeté-
nek kiépülésére. Lásd A moldvai csángók identitáskérdése (1860–1916): politikai tényezõk.
Erdélyi Társadalom, 5. évf. (2007). 2. sz. 9–28.

19 TÁNCZOS Vilmos: A moldvai magyarok lélekszámáról. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors.
Moldvai csángók a változó idõben. Budapest, Teleki László Alapítvány, é. n. [1999] 12–14.

20 „En dehors du fait que le christianisme roumain est d’origine latine, et que de nombreux
appuis avaient été offerts à la résistance contre les vagues d’envahisseurs, la Cité Éternelle
était le foyer d’où avait diffusé dans la conscience de l’Europe médiévale, puis de la
Renaissance et de l’époque moderne, la romanité des Roumains; elle avait porté aux yeux
des humanistes la latinité de leur language […] le Saint-Siège a agi avec persévérance en
faveur de l’émancipation du peuple roumain […] Cette orientation du Saint-Siège […]
répond à une nécessité historique européenne profonde. La justesse de cette politique a été
confirmé par le cours même des événements qui a manifesté la vigeur de la pensée vers
l’unité des Principautés Roumaines.” (Azon a tényen túlmenõen, hogy a román keresztény-
ség latin eredetû, s a hódítók ellenében számtalanszor ajánlotta fel támogatását, az Örök Vá-
ros volt az otthona a középkortól kezdve a reneszánszon át a modern idõkig a románok ró-
mai mivoltának, Róma tette nyilvánvalóvá a humanistáknak a románok nyelvének
latinitását. A Szentszék kitartóan segítette a román nép függetlenségi mozgalmát […] A
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lista reményeivel a hajdani nemzeti nagyság nyomaiba eredõ, annak romjain
kontempláló, a „vereség kultúrájába”21 temetkezett magyar historizmus.

Nem csoda, ha a majd két évszázados közösségi tervkovácsolás folyamatos
kudarca után a magyar nyelvû csángókutatásban is terjed a nemzetközpontú
történeti diskurzus devianciaként való mellõzése. A posztmodern Erlebnisge-
sellschaft agnosztikus élménykeresését tükrözõ/leíró kultúrantropológia szá-
mára nincsenek és nem lehetnek az identitás folyamatosságára vagy rekonst-
rukciójára méltó ügyek, beszámolói a kezdetek genre-jához hasonlóan újra az
idegenség és a messzeség, a periféria csábító élményét dolgozzák fel, amiben a
„Keletnek megnyílt kapuja” olyan „határátlépõ kalandokra” ad alkalmat, amely
a csángókkal való találkozásban leginkább az azonosság illúzióját, illetve a
csángósors elbeszélésében lévõ drámát kívánja dekonstruálni.22

Szentszéknek ez az irányultsága pedig egy mély európai történeti szükségszerûségre vála-
szolt. Ennek a politikának a helyességét aztán az események sora igazolta, amely nyilvánva-
lóvá tette a Román Fejedelemségek egyesüléséhez vezetõ eszme életképességét.) I. Dumitru-
Snagov: Le Saint-Siège et la Roumanie moderne, 1850–1866. (Miscellanea Historiae
Pontificiae edita a Faculatte Historiae Ecclesiasticae in Pontificia Universitate Gregoriana. Vol.
48), Roma, Universita Gregoriana, 1982. 4–5. A szerzõ mûve elõszavában Iuliu Hossu
(1885–1970), az erdélyi román nemzeti mozgalom egyik vezetõje, a kommunista rendszer
által bebörtönzött görög katolikus püspök emlékének tiszteleg, de köszönetei elsorolásakor
az is kiderül, hogy nemcsak az akkori Románia teljes tudományos intézményhálózatát hasz-
nálhatta, valamint a vatikáni archivumok, a iaºi-i és bukaresti egyházmegyei levéltárak
anyagát, hanem köszönetnyilvánítása kiterjed a bukaresti ortodox patriarchátusra is. A
Gregoriánumon doktorátusát ezzel az értekezéssel megszerzõ Dumitru-Snagovot (1927–
2001) román állambiztonsági ezredesként azonosította Varga Andrea történész a Teleki
László Alapítvány szervezésében Bákóban 2006. június 1–2-án tartott Veszélyeztett örök-
ség – veszélyeztetett kultúrák konfencián tartott elõadásában. A csángók román eredetétõl
szóló diskurzusok elemzéséhez lásd Marius Diaconescu: A moldvai katolikusok identitáskrí-
zise a politika és a historiográfiai mítoszok között. In: Kinda István–Pozsony Ferenc
(szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társa-
ság, Kolozsvár, 2005. 9–20.
Lásd Gazda Árpád: Moldvai összefonódások,. Interjú Varga Andrea történésszel. (http://
www.erdely.ma/moldvaimagyarsag.php?id=58&what=archivum#7) (Az elõadásról készült ta-
nulmánykötetben a név szerinti utalás elmarad.) Lásd Varga Andrea: Moldvai katolikusok a
Vatikán és a Szekuritáté között. In: A moldvai csángók. Veszélyeztetett örökség- veszélyezte-
tett kultúrák, Budapest, Teleki László Alapítvány. 2006. 157–161.

21 WOLFGANG Schivelbusch: Die Kultur der Niederlage. Berlin, Alexander Fest Verlag, 2001.
22 A lassan könyvtárnyi irodalomból két jellemzõ írás: Tasnádi Erika: Moldvai csángók és ma-

gyar táncházasok érintkezései. In: Csángósors 175–178; Szokol Réka: Nyitott kapuk és átlé-
pett határok. Kommentár, 2008/3. 79–85. Lásd még Peti Lehel: A csángómentés szerkezete
és hatásai az identitásépítõ stratégiákra: In: Jakab Albert Zsolt–Szabó Árpád Töhötöm
(szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. KJNT, Kolozsvár, 2006. 129–155.
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GAZDA ÁRPÁD

Az RMDSZ és a moldvai csángók

2001. december 13-án Takács Csabának, az RMDSZ ügyvezetõ elnökének cím-
zett nyílt levélben a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége akkori vezetõi,
Bartha András elnök és Bilibók Jenõ alelnök arra kérte az RMDSZ-t, hogy
ugyanolyan határozottan küzdjön a csángó magyarok jogaiért, amiként az er-
délyi magyarok jogaiért küzd.1 Emlékeztették az RMDSZ vezetõit arra, hogy a
moldvai csángóság 1989 óta folytatott küzdelmeinek legfõbb célja az anya-
nyelv oktatása és az anyanyelvû egyházi szertartások lehetõségének a megte-
remtése. A tanügyi hatóságok viszont az iskolán kívüli magyarórákat is betil-
tották. Felidézték, hogy a csángószövetség tagjait folyamatosan zaklatják a ha-
tóságok, az iskolán kívüli oktatás szervezõit a polgármesteri hivatalhoz, a tan-
felügyelõségre, a prefektúrára, az egészségügyi igazgatóságra és a rendõrségre
is beidézték. Kérték, hogy az RMDSZ tegye a kormány támogatásának feltéte-
lévé a romániai (erdélyi és moldvai) magyarság oktatási és vallási jogainak ér-
vényesítését.

Az RMDSZ ekkor egy éve nyújtott parlamenti támogatást a kisebbségben
kormányzó Szociáldemokrata Pártnak, korábban pedig 1996 és 2000 között
tagja volt a Demokratikus Konvenció kormányának, amelyben többek között a
kisebbségi miniszteri tárcát és az oktatási minisztérium államtitkári tisztségét
is RMDSZ-es politikus töltötte be.

HOGYAN JUTOTTUNK IDE?

Az RMDSZ ugyan már az 1990. január 13-án keltezett szándéknyilatkozatában
utal arra, hogy a szervezõdõ szövetség tevékenysége egyformán kiterjed a
tömbben és a szórványban élõ magyarságra, beleértve a csángó magyarokat is,2

1 Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája.
http://udvardy.adatbank.transindex.ro

2 Az RMDSZ szándéknyilatkozata. 1990. január 13. Marosvásárhely.
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ennek ellenére csak azt követõen kerültek be a szövetség programjába konk-
rét, a csángókra vonatkozó pontok, hogy 1995-ben az RMDSZ társult tagjai so-
rába fogadta a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségét. 1997-ig csak a program
alapelvei között az önmeghatározásban szerepelt a csángókra való utalás. „A
romániai magyarság, beleértve a csángó magyarságot is, állami hovatartozását
tekintve Románia állampolgárainak közösségébe tartozik. Ezen belül önmagát
mint õshonos közösséget államalkotó tényezõnek, önálló politikai alanynak s
mint ilyen a román nemzet egyenjogú társának tekinti. Nyelve, etnikuma, azo-
nosságtudata, kultúrája és hagyományai szerint a magyar nemzet szerves ré-
sze, ugyanakkor régi történelmi és kulturális szálak kötik azokhoz a népekhez,
elsõsorban a románokhoz és németekhez, akikkel évszázadokon át együtt élt.
Romániai mivoltát vállalva, nemzeti identitását továbbra is meg akarja õrizni;
nem akar sem elvándorolni, sem a román nemzetbe beleolvadni. Kizárólag
számbelileg tekinti magát kisebbségnek, szülõföldjét otthonának vallja, amely-
nek gazdasági és kulturális fejlõdéséhez maga is hozzájárult.”3 Ezt a meghatá-
rozást kongresszusról kongresszusra átírták az újabb programokba.

Az RMDSZ már tagja volt a Demokratikus Konvenció kormányának, ami-
kor megérezte, hogy a kormányzati pozícióból immár képes a csángók sajá-
tos problémáira is megoldást javasolni. Az 1997 októberében Marosvásárhe-
lyen tartott kongresszuson került be a program oktatási fejezetébe, hogy a
szövetség szorgalmazza: a magyarul tanulni vágyó csángó magyar gyermekek
számára biztosítsanak tanulási lehetõséget az erdélyi magyar iskolákban.4 A
program azt is rögzítette, hogy az RMDSZ a különbözõ szakmai szervezetek-
kel, közöttük a Domokos Pál Péter Alapítvánnyal és a Moldvai Csángó Ma-
gyarok Szövetségével is együtt kíván mûködni az oktatási kérdésekben. Ekkor
kerül be a program egyházakkal foglalkozó fejezetébe az is, hogy az RMDSZ
támogatja a moldvai csángó magyarok igényét, hogy vezessék be a magyar
nyelvû lelkipásztori szolgálatot és hitoktatást a iaºi-i római katolikus püs-
pökség területén.

Az 1999 májusában tartott csíkszeredai kongresszuson elfogadott koalíciós
cselekvési program részletesebben foglalkozott a moldvai csángó közösség
problémáival. A cselekvési terv immár egy kulturális intézmény létrehozását is
tartalmazza, mely a csángó magyar kultúra ápolását szolgálná.5 A csángó ma-
gyar oktatás helyi igényeinek kielégítése megfogalmazásához azt is hozzátol-
dották, hogy ebbe a specifikus intézmények létrehozásának a támogatását is
beleértik. Az elméletbõl azonban 2002-ig semmilyen téren nem lett gyakorlat.

3 Az RMDSZ Programja. Marosvásárhely, 1997. október 4.
4 Az RMDSZ Programja. Marosvásárhely, 1997. október 4.
5 Az RMDSZ Kormánykoalíciós Cselekvési Prioritásai. Marosvásárhely, 1997. október 3–4.
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Nem tudni pontosan, hogy az idézett nyílt levélnek volt-e benne szerepe, de
az RMDSZ csak ezt követõen lépett fel eredményesen a csángó oktatás ügyé-
ben. 2002. május 2-án 1989 óta elõször járt Markó Béla vezette magas rangú
küldöttség Bákó megyében, ahol Viorel Hrebenciuc Bákó megyei képviselõvel,
a PSD parlamenti frakcióvezetõjével állítólag heves vita után elfogadtatták,
hogy a hatóságok ezután ne gördítsenek akadályokat a csángó oktatási prog-
ram útjába.6 Ez mindenképpen áttörésnek számított, hiszen korábban sokévi
próbálkozás sem hozott eredményt e téren. E találkozó után pedig megtört a
moldvai hatóságok ellenállása. Valószínûleg az történt, hogy Viorel Hreben-
ciuc képviselõ is megmondta, hogy ezentúl ebben a kérdésben is be kell tartani
a törvényeket. És hogy neki mekkora hatalma volt akkor itt a megyében, azt
hadd példázzam egy személyes élménnyel. Újságíróként magam is itt voltam
Bákóban ezeken az eseményeken, és megfigyeltem, hogy Catalin Mardare ak-
kori prefektus kezitcsókolommal köszönt Hrebenciucnak.

FORRÓ KÁSA 1995-BEN

Az RMDSZ-nek korábban talán az vette el a kedvét attól, hogy a csángó kér-
déssel behatóan foglalkozzon, hogy 1995-ben megégette vele magát.

1995 márciusában a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége arról határozott,
hogy tevékenysége súlypontját Moldvába helyezi, és kéri felvételét az RMDSZ
társult tagjai sorába. Az MCSMSZ április 29-re Klézsére hívta össze a közgyû-
lését, melyre az RMDSZ vezetõit is meghívták. Három nappal korábban azon-
ban a parlamentben egy román nemzeti egységpárti képviselõ az RMDSZ
moldvai erõszakos magyarosítási törekvéseire hívta fel a figyelmet. E tárgyban
néhány uszító cikk jelent meg a sajtóban, melyek következtében Klézsén
RMDSZ- és magyarellenes demonstráció várta a Takács Csaba ügyvezetõ elnök
vezette RMDSZ-küldöttséget. A felbõszült tömeg máglyát rakott az Erdélybõl
hozott ábécéskönyvekbõl, az RMDSZ-vezetõket pedig bántalmazta és elkerget-
te. Ez a tapasztalat hosszú idõre eltántorította az RMDSZ vezetõit a csángóföl-
di látogatásoktól, és általában óvatossá tette a szövetséget a csángókérdés-
ben.7

6 Megszûnik a hatóság gáncsoskodása? Krónika, 2002. május 7.
7 Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája. http://udvardy.adat-

bank.transindex.ro
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KÖTÕ PRÓBÁLKOZÁSAI

Kötõ József ügyvezetõ alelnök nevéhez fûzõdnek a következõ próbálkozások. –
1998. május 14-tõl az oktatási minisztérium államtitkári tisztségét is betöltöt-
te. Ilyen minõségében Sántha Attila személyében minisztériumi tanácsost ne-
vezett ki a csángók oktatási kérdéseinek a megvizsgálására.

Sántha Attila többször is megfordult Csángóföldön, hogy megpróbálja el-
hárítani az akadályokat a magyar nyelv iskolai oktatásának a bevezetése útjá-
ból. A minisztérium ez ügyben több rendeletet is kiadott, ezeknek azonban
rendre nem sikerült érvényt szerezni. Ha a minisztériumot az RMDSZ jelení-
tette meg, a helyi hatóságok akarata mindig erõsebbnek bizonyult a minisz-
tériuménál.

2000. szeptember 15-én Klézsén a bántalmazás határáig fajult a minisz-
tériumi meghallgatás. Miközben Sántha Attila a kisebbségi minisztérium, a
prefektura és a tanfelügyelõség képviselõivel hallgatta meg a kérvényezõ-
ket, a CSMCSSZ autóját majdnem felborították az épület elõtt tüntetõ
helybéliek.8

A BELSÕ ELLENZÉKI VONAL

Megítélésem szerint a Fidesz 1998-as magyarországi hatalomra jutása bátorí-
totta az RMDSZ Fidesz-barát belsõ ellenzékét arra, hogy szerepet vállaljon a
csángó ügyben. Szilágyi Zsolt képviselõ, majd késõbb Sógor Csaba szenátor
egyezményben vállalta az MCSMSZ parlamenti képviseletét. Többször is inter-
pelláltak a csángók ügyében, és Duma Andrást, majd Bartha Andrást parla-
menti irodája fizetett munkatársaként alkalmazta.

Az RMDSZ belsõ ellenzékéhez tartozó politikusok tevékenysége azonban el-
sõsorban a csángó ügy internacionalizálására irányult. A FUEN-alelnök Kom-
lóssy Józseffel megszervezték az Európa Tanács finn képviselõjének, Tytti
Isohookana Asunmaa asszonynak, majd Joao Arynak, az Európa Tanács kultu-
rális és oktatási bizottsága titkárának a helyszín látogatását. Ezek a látogatá-
sok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 2001. május 24-én az Európa Tanács
parlamenti közgyûlése elfogadta a 9078-as ajánlást a moldvai csángó kultúra
védelmére.9

Markó Béla tehát már azután ment Bákóba, hogy az Európa Tanács is azt
kérte Romániától, biztosítsa a csángók számára az anyanyelv oktatását, és a

8 Valós igény a magyartanításra. Krónika. 2000. szeptember 16.
9 Lépésváltás a csángópolitikában. Krónika, 2001. május 25.
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magyar kormány anyagi támogatásával magánházaknál, délutáni foglalkozá-
sok formájában beindult a moldvai csángó oktatási program.

2003. július elején újabb látogatásra érkezett Bákóba az RMDSZ vezérkara,
hogy politikai súlyával is nyomatékosítsa a magyar nyelv oktatására vonatko-
zó, immár hét faluból összegyûjtött szülõi kérvényeket. Ekkor azonban már
nem kellett Markó Béláéknak megküzdeniük a PSD moldvai vezetõivel és a he-
lyi hatóságokkal. A felek megállapították, hogy minden a legnagyobb rendben
halad.10

Érdekes, hogy ezekre a hivatalos RMDSZ-látogatásokra a szövetség vezetõi
nem hívták meg Szilágyi Zsoltot és Sógor Csabát, akik a szövetségen belül a té-
ma szakértõinek számítottak.

KELLETT-E ALKUDOZNI?

Az erdélyi magyar sajtóban egyébként vitatták, hogy okos dolog volt-e politikai
alku tárgyává tenni emberi alapjogok érvényesítését, érdemes volt-e a szövetség-
nek politikai alkukban megfizetni annak az árát, hogy Románia törvényeit Bákó
megyében is alkalmazzák. Ehelyett nem inkább a peres utat kellett volna-e tá-
mogatni?

Tény azonban, hogy az anyanyelvi egyházi szertartások ügyében, amelyben
a iaºi-i püspökségnek van döntõ szava, és ahol értelemszerûen a politikai alku-
ra nincsen lehetõség, eddig nem sikerült elõrelépni.

Az RMDSZ lehetõségei szerint ebben a kérdésben is tenni próbált valamit.
Markó Béla ez ügyben levélben és személyesen is közbenjárt a Vatikánnál, az
RMDSZ elnökét II. János Pál pápa is fogadta.11

A HELYZET VÁLTOZATLAN

Az RMDSZ késõbb a programját is a létezõ helyzethez igazította.
A szatmárnémeti kongresszuson 2003 januárjában elfogadott program ok-

tatási fejezetében immár nem az szerepel, hogy a csángó gyermekeket az erdé-
lyi magyar iskolákban kell tanítani, hanem az, hogy „saját iskoláik létrehozásá-
ig a magyarul tanulni vágyó csángó magyar gyermekek részére a román nyelvû
tanintézetekben, illetve alternatív oktatási formákban kell biztosítani a ma-
gyar anyanyelv és kultúra elsajátításának lehetõségét”. Az RMDSZ kezdemé-

10 „Áldást adtak” a csángók magyaróráira. Krónika, 2003. július 4.
11 RMDSZ Tájékoztató. 1996. április 29.
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nyezte külön keret létrehozását az asszimiláció által különösen veszélyeztetett
szórvány- és csángó közösségek megkülönböztetett támogatására.12 Ezek a
megfogalmazások változatlan formában kerültek át a 2007-es aradi kong-
resszuson elfogadott programba.

2003 decemberében megalakult az RMDSZ Bákó megyei szervezete, mely
több helyi RMDSZ-szervezetet fog össze.13 Azóta a csángók képviselõi jelen
vannak az RMDSZ kisparlamentje, a Szövetségi Képviselõk Tanácsa ülésein,
Benke Pál rendszeresen fel is szólal. Sógor Csaba RMDSZ-es európai parla-
menti képviselõ Bákóban is irodát nyitott, és az EP-ben is felszólalt a közösség
ügyében.

ÖSSZEGZÉS

Mindezt összegezve: az RMDSZ nem vállalt kezdeményezõ szerepet a csángók
anyanyelvi oktatásért és anyanyelvû misézésért folytatott küzdelmében, meg-
várta, hogy a munka kockázatosabb részét mások végezzék el. A kritikus pilla-
natban azonban a csángó közösség mellé állt, és ezzel jelentõs segítséget nyúj-
tott abban, hogy az állami iskolákban is tanítható legyen a magyar anyanyelv.

Hozzá kell tenni azonban, hogy a szövetség a választásokon rendre csak egy-
két ezer szavazatot gyûjtött Bákó megyében, és noha a szavazatok száma vá-
lasztásról választásra nõtt, nem valószínû, hogy a szövetség jelentõs politikai
tényezõvé váljék a térségben.

A szövetség besegít egyébként a csángó szervezetek irodaköltségeinek a fe-
dezésébe, de annak dacára, hogy gyakorlatilag 1996 óta kormányon van, a
csángó oktatási programot továbbra is a magyar állam finanszírozza.

12 Az RMDSZ programja. Szatmárnémeti, 2003. január 31.–február 2.
13 Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája. http://udvardy.adat-
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TAMPU FERENC

A moldvai csángókérdés a román
képviselõk parlamenti felszólalásaiban

Jelen tanulmányomban a román politikusoknak és parlamenti képviselõknek a
moldvai csángókérdéssel kapcsolatos beszédeit dolgozom fel.

Mihai Dorin Drecin1 2000. október 17-én mondott beszédet a román par-
lamentben a csángókkal kapcsolatban. A képviselõ elmondta, hogy az utolsó
50–55 évben a csángóproblémát külsõ és belsõ politikai erõk mozgatták,
melyek Románia destabilizálásában voltak érdekeltek. Három jól behatárol-
ható támadásról van szó. Az elsõ 1947–1954 között történt, amikor Romá-
nia sorsa a kisebbségek kezébe került, különösen a magyarok és az elmagya-
rosított zsidók kezébe, akik Moszkva segítségével erõszakosan bevezették a
magyar nyelv oktatását a Bákó és Román környéki falvakban. A Székelyföld-
rõl jött tanítókat azonban a lakosok elûzték. A második támadás a nyolcva-
nas években, a gazdasági nehézségek elmélyülésekor következett be, amikor
az elégedetlen csángókat azzal bujtották fel, hogy a térség gazdasági nehéz-
ségei etnikai diszkriminációval magyarázhatók. A próbálkozás Dumitru Mãr-
tinaº könyvének 1985-ös megjelenésével meghiúsult, mert a könyv bebizo-
nyította a csángók román eredetét, ami a képviselõ szerint alapjaiban cáfolta
az etnikai diszkrimináció tézisét.

A harmadik próbálkozás a honatya szerint az 1990-es években történt, ami-
kor a csángók az RMDSZ figyelmének a középpontjába kerültek. A képviselõ
szerint a visszamagyarosítás érdekében az RMDSZ a magyar nyelv anyanyelv-
ként történõ iskolai oktatását követelte. A párt a magyarosítás érdekében egy
sor egyéb eszközt is bevetett, felhasználta a médiát, saját aktivistákat küldött a
térségbe, anyagi segítséget nyújtott a szegényebb sorsúaknak annak érdeké-
ben, hogy a párt elképzeléseit támogassák. Mihai Dorin Drecin felhívja a figyel-
met Cristina Chiru szociológus tanulmányára, melyben a szerzõ bebizonyítja,
hogy a paraszti gazdaságok összetétele, a csángók szokásai, népviselete és fizi-
kai sajátosságai specifikusan román eredetûek. A tanulmány Dumitru Mãr-
tinaº elméletét ismétli meg, mely szerint a csángók elmagyarosított románok,

1 A Román Nemzeti Egységpárt (Partidul Unitãþii Naþionale Române – PUNR) képviselõje.
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akik a 17–18. században társadalmi, gazdasági, vallási és demográfiai okok
miatt Erdélybõl vándoroltak vissza Moldvába.

A képviselõ szerint az RMDSZ és Budapest a csángókkal kapcsolatos
megnövekedett érdeklõdésének nem tudományos, hanem politikai oka van.
Mégpedig az, hogy megakadályozza Románia csatlakozását a NATO-hoz és az
Európai Unióhoz, illetve negatív képet fessen a románokról Nyugat-Európá-
ban. Dorin Drecin egy eddig nem hangoztatott okot is megjelöl a magyar ér-
deklõdés hátterében. Meg nem nevezett kolozsvári és nagyváradi egyetemi kol-
légák tanulmányaira és cikkeire hivatkozva demográfiai összefüggéseket is lát
a háttérben: Magyarországon a születések száma drasztikusan csökkent az
utóbbi évtizedekben. Ezzel párhuzamosan egy nagy migrációs folyamat kezdõ-
dött Nyugat-Európa, Észak-Amerika és Ausztrália felé, melynek következtében
fennáll az a veszély, hogy 2050-re Magyarország lakossága 10 millióról 8 milli-
óra csökken. Hasonló jelenség tapasztalható az erdélyi, kárpátaljai, vajdasági
és felvidéki magyaroknál is, azzal a különbséggel, hogy az õ esetükben több
lépcsõben zajlik az elvándorlás. Õk elõször Magyarországra mennek, majd on-
nan tovább, de többségük soha nem tér vissza szülõhazájába. Ilyen körülmé-
nyek között ahhoz, hogy megmaradjon Erdélyben a magyar kisebbség, olyan
„szegény rokonokat” keresnek, akiknél a születésszám még magas. Így jönnek
számításba a csángók, akik családjában hagyományosan sok gyerek van, így
rövid távon megoldják a fogyatkozó erdélyi magyarok problémáját, ahonnan
Magyarország szivacsként szívja fel az elvándorló magyar etnikumot.

Sever Mesca2 2000. szeptember 19-i parlamenti felszólalásában3 kijelentet-
te: Európában sehol nem találkozott olyan esettel, hogy külsõ nyomásra egy
ország olyan intézkedéseket vezet be, amelyek egy másik ország számára elõ-
nyösek. Ezzel arra utalt, hogy Magyarország elérte, Európa gyakoroljon nyo-
mást a román kormányra annak érdekében, hogy a moldvai csángó falvakban
vezessék be a magyar nyelv oktatását. A képviselõ az Európa Tanács finn ra-
portõre, Tytti Isohookana Asunmaa látogatását a csángó falvakban kémkedés-
nek nevezte, szerinte a jelentés félrevezette, hamis információkkal látta el az
Európa Tanácsot. Állítása szerint a magyar nyelv oktatását valójában senki
sem kérte az érintett falvakban, ezt csupán az MCSMSZ akarja elérni hamisí-
tott kérvényekkel. Azt is kifogásolja, hogy a moldvai érdekképviseleti szervezet
székhelye a Kovászna megyei Sepsiszentgyörgyön van bejegyezve.4 Mesca még

2 A Nagy-Románia Párt (Partidul România Mare – PRM) alelnöke volt. A szélsõségesen na-
cionalista párt képviselõjét 1995. aug. 9-én a mûvelõdési minisztérium államtitkárává ne-
vezték ki.

3 Dezbateri Parlamentare: ªedinþa Camerei Deputaþilor din 19 septembrie 2000. http://
diasan.vsat.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=4966&idm=1&idl=1 (2007. október 24.)

4 Az MCSMSZ egyébként 1997–1998-ba már átköltözött Bákóba.
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az RMDSZ kormányban való részvételét is hibának tekinti, mert az felkarolja
az ilyen illegális vállalkozásokat. Érdemes néhány mondatát idézni: „Azt javas-
lom, hallgassák meg ezeknek a románoknak, pontosabban a csángóknak a fel-
háborodott kiáltásait, akiket úgy csalogatnak, mint a 2-300 évvel ezelõtti Afri-
ka vadjait a jelenkor gyöngyeivel. Néhány parabolaantennával, hogy a Duna
Televíziót nézhessék, vagy néhány szerencsétlen forinttal, esetleg balatoni ki-
rándulással. Nagy a felelõsségünk honfitársaink iránt. Nem hagyhatjuk többé
õket olyan külföldiek befolyása alatt, akik a legalitás határán vannak, és akik
országunk minden sarkában pusztítanak, Románia szuverenitásának teljes
megalázásával. Azoknak pedig, akik el vannak bûvölve a magyarországi de-
mokráciától, attól a módszertõl, ahogy ez az ország megoldotta a kisebbségi
kérdést, ígérjük meg, hogy kezeskedünk a magyar törvény Romániában való
bevezetésérõl ezen a területen, és a román parlamentbe annyi magyart fogunk
küldeni, ahány román képviselõ van a budapesti parlamentben, és kapnak
annyi magyar iskolát, ahány román iskolájuk van az alföldi románoknak.”5

Ioan Chelaru6 2006. február 13-i beszéde is érzelmileg túlfûtött, szubjektív
elemeket tartalmazó felszólalás volt.7 „Jelenleg igen erõs nyomás nehezedik
ránk az igazság elferdítése érdekében, hogy a moldvai római katolikusokat té-
ves módon egy elnyomott etnikai kisebbségnek mutassák be. […] Egy elmagya-
rosított román népesség leszármazottai vagyunk, nem voltunk és nem tekin-
tettük magunkat soha kisebbségnek.” A képviselõ az összes moldvai katolikus
nevében beszél, szándékosan nem tesz különbséget a magyar és a román azo-
nosságtudatú vagy az etnikai identitás nélküli csángók között. Õ is tényként
kezel egy évtizedek óta sulykolt, tudományosan többször megcáfolt állítást:
„…egy elmagyarosított román népesség leszármazottai vagyunk.” Chelaru és
képviselõtársai nem hajlandók tudomást venni arról, hogy a román identitású
többség mellett Moldvában létezik egy katolikus vallású, magyar kötõdésû ki-
sebbség is.

Ioan Chelaru a továbbiakban ismerteti, hogy a magyarok miként hamisítot-
ták meg évszázadokon át a csángók történetét annak érdekében, hogy ürügyet
szolgáltassanak elmagyarosításukra. Végül megállapítja: „Ily partizán módon
eljárva érnék el a magyarok azt a kezdetektõl kitûzött célt, hogy Moldvában lé-
tezne egy misztikus, egzotikus, fantasztikus és titokzatos magyar etnikai ki-

5 Dezbateri Parlamentare: ªedinþa Camerei Deputaþilor din 19 septembrie 2000, http://
diasan.vsat.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=4966&idm=1&idl=1 (2007. október 24.)

6 A Szociáldemokrata Párt (Partidul Social Democrat – PSD) képviselõje
7 Dezbateri Parlamentare: ªedinþa Senatului din 13 februarie 2006. Declaraþii politice

formulate de senatori: http://diasan.vsat.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6034&idm=3&idl=1
(2007. október 25.) és http://www.senat.ro/pagini/declaratii%20politice/Ioan%20Chelaru/
DecPol-13feb06-as.htm (2007. szeptember 27.)
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sebbség, a csángók, melyet az eltûnés veszélye fenyeget, és ezért a helyzetért a
katolikus egyház a bûnös, és természetesen maga a román állam” – mondja
ironikusan a képviselõ úr.

A képviselõ az Európa Tanácsot is kritizálja, amely szerinte „beleesett a ma-
gyar propagandagépezet csapdájába, és anélkül hogy tudományos kutatásokat
végeztek volna, hamis dokumentumok alapján siettek az állítólagos kisebbség
megmentésére. Így jutottak el az 1521-es Európa tanácsi ajánláshoz, mely
csángókról és csángó nyelvrõl beszél.” Az Európa Tanács véleményét egyolda-
lúnak tekinti, szerinte csupán a magyar fél kongatja a vészharangot a moldvai
magyarok folyamatos erõszakos asszimilációját hangoztatva. Véleménye sze-
rint a csángók identitásának meghatározásához az etnikumot, nyelvet, törté-
nelmet és a kulturális szokásokat kell figyelembe venni. Ezek alapján, állapítja
meg, a csángók identitása nyilvánvalóan román. A legfontosabbnak pedig a
hovatartozás érzését tartja, mert ez tükrözi igazán a történelmi igazságot. Itt
sem szól azonban a magyar érzelmû csángókról, mintha õk soha nem is létez-
tek volna Moldvában.

Az Európai Parlamentben 2006-ban mutatták be Vitézi Zsófia moldvai
csángókról készített dokumentumfilmjét. Az esemény példátlan indulatokat
keltett a román sajtóban és politikában. Tiberiu Bãrbuleþiu8 2006. február 14-
én rövid beszédet mondott a román parlamentben.9 Hamisnak és kicsinyesnek
nevezte a filmet, amelyben gyermekeket használnak fel politikai ambíciók be-
teljesítésére és egy ország lejáratására. Különösen azt sérelmezte, hogy a doku-
mentumfilm azt sugallja, Moldvában a kisebbségi jogokat nem tartják tiszte-
letben, és az anyanyelvükért harcoló csángók állandó zaklatásnak, hátrányos
megkülönböztetésnek vannak kitéve. A román sajtó egyenesen arról írt, hogy a
„magyarok támadást indítottak Románia ellen az Európai Parlamentben”, és a
magyar politikusok a csángókat felhasználják Románia ellen annak érdekében,
hogy megakadályozzák felvételét az Európai Unióba.10 A Ziua címû napilapban
Hazugságok és manipuláció címmel jelent meg cikk az ügyrõl, amelyben vissza-
utasítják, hogy Romániát a film úgy mutatja be, mint az etnikai kisebbségek
harcának az országát, ahol a kisebbségek jogait semmibe veszik.11

Adrian Pãunescu12 2006. február 20-i parlamenti felszólalásában a követke-
zõket mondta: „Néhány éve agitáció folyik a csángók ügyében Romániában.

8 A Nemzeti Liberális Párt (Partidul Naþional Liberal – PNL) képviselõje
9 Parliamentary Debates (Dezbateri Parlamentare) : Sittings of the Chamber of Deputies of

February 14, 2006 (ªedinþa Camerei Deputaþilor din 14 februarie 2006 ), http://diasan.
vsat.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6033&idm=1,78&idl=2 (2007. október 24.)

10 http://www.rdi-board.com/showthread.php?t=19619 (2007. december 3.)
11 http://www.ziua.ro/display.php?data=2006-02-03&id=192959 (2007. október 24.)
12 A Szociáldemokrata Párt (Partidul Social Democrat – PSD) képviselõje
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Köszönhetõen a román delegáció néhány gyenge képviselõjének, a csángó-
probléma felkerült az Európa Tanácshoz, és ezzel kapcsolatban egy igen furcsa
ajánlás született. Csakhogy mint tudják, uraim, az utolsó népszámláláskor
Bákó megyében 119 619 római katolikus közül 114 505, vagyis 96% románnak
vallotta magát, kb. 4000 magyarnak és 796 csángónak…”13 Nyilvánvaló, hogy a
népszámlálási adatokra történõ hivatkozás önmagában nem bizonyít semmit,
hiszen köztudott, hogy az adatokat számos esetben manipulálták. Az is közis-
mert tény, hogy a moldvai csángóknál az etnikai identitás és annak vállalása
történeti tényezõk miatt meglehetõsen bonyolult kérdés, ezért nem fogadható
el annak bizonyítására, hogy a csángók nem magyarok.

Jellemzõ és a modern Európában szokatlan eljárás volt az is, hogy a katoli-
kus egyház körlevélben szólította fel a híveket, hogy románnak vallják magu-
kat.

Vlad Gabriel Hogea,14 a Nagy-Románia Párt képviselõje felszólalásában szin-
tén az Európai Parlamentben bemutatott dokumentumfilmrõl beszélt. Szerin-
te már a vetítés elõtt románellenes anyagokat tartalmazó röpcédulákat oszto-
gattak. A képviselõ az egész ügyet brutálisnak és szörnyû hazugságnak nevezi.
Az állítás, miszerint a csángók magyarok, hazugság, mert az 1992-es népszám-
láláskor 60-70 ezer helyett 2062, a 2002-es népszámlálás alkalmával pedig
1266 csángót regisztráltak. „A magyar lobbi receptet készített a nemzetközi
közösségek dezinformálására” – mondja Vlad Gabriel Hogea. A magyar nyelvû
egyházi szertartások iránti kérelmekkel kapcsolatban kijelentette, hogy maga a
iaºi-i püspök, Petru Gherghel elutasította azt, mert a csángók nem magyarok,
hanem elmagyarosított románok. Természetesen a iaºi-i püspök ilyen vagy
olyan állítása önmagában semmit sem bizonyít.15

Acsinte Gaºpar16 2002. február 25-én beszélt a képviselõházban a csángók
eredetérõl. Szerinte téves az az általános nézet, mely szerint a románok mind
ortodoxok lennének. Állításának alátámasztására forrásokat is idéz. Arra hi-
vatkozik, hogy IX. Gergely pápa 1234-ben IV. Bélának írt levelében vagy az
1304-ben a magyarországi Domonkos-rendiek vezetõje által XI. Benedeknek

13 Dezbateri Parlamentare: ªedinþa Senatului din 20 februarie 2006. Declaraþii politice for-
mulate de senatori. http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6042&idm= 1,09&idl=1
(2007.10.25.)

14 2006 okt.-ig a Nagy-Románia Párt (Partidul România Mare – PRM) képviselõje, azután füg-
getlenként folytatja parlamenti munkáját 2007 dec.-ig, amikor is a Konzervatív Párt (Parti-
dul Conservator – PC) tagja lesz.

15 Dezbateri Parlamentare: ªedinþa Camerei Deputaþilor din 28 februarie 2006. Intervenþii ale
deputaþilor. http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6045&idm=1,7&idl=1 (2007.
10.26.)

16 A Szociáldemokrata Párt (Partidul Social Democrat – PSD) képviselõje.
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küldött levélben, illetve Bandinus 1648-ban és Giovanni Batista del Monte
1671-ben készült jelentésében olvasható, hogy a moldvai katolikusok között
vannak románok is. A beszéd azon ritka felszólalások közé tartozik, mely elis-
meri, hogy Moldvában éltek magyarok is, szemben Ioan Chelaru és mások állí-
tásával, amely szerint sohasem létezett magyarság a térségben. A továbbiak-
ban Acsinte Gaºpar is a tudománytalan Dumitru Mãrtinaº elméletét idézi, azt
részletezve, hogy mikor és hogyan vándoroltak vissza Moldvába az elszékelye-
sített románok, akik az elszékelyesítési folyamat közben tértek át a katolikus
hitre. Õk képezik ma a moldvai katolikus román közösséget. A képviselõ meg-
feledkezik az általa hivatkozott forrásokban említett 13. századi magyarokról,
de a románokról is. Dumitru Mãrtinaº teóriájának átvételével önmagával is el-
lentmondásba keveredik.17

Iosif Balint18 2004. október 25-én mondott beszédet „Az irredenta magyarok
fojtogatják Moldvát” címmel. A képviselõt a „Magyar oktatás a klézsei és
pusztinai gyerekeknek” címmel egy bákói újságban megjelent cikk késztette
felszólalásra. Kifogásolja, hogy csángó gyerekeket Erdélybe táboroztatnak, ahol
akaratuk ellenére, erõszakkal magyarul tanítják õket. A politikus a moldvai
csángók elmagyarosításáról, asszimilálásáról beszél: „Azt, ami ott és nem csak
ott történik, tudomásom szerint asszimilációnak nevezik a szó legkonkrétabb
értelmében.” Beszédét így fejezi be: „A moldvai katolikusok nem egy kisebbség,
hanem igazi románok, ugyanúgy, mint a többi jó román, akik olyan mély gyö-
kerekkel rendelkeznek hazánk földjén, mint amilyen mélyen vannak eltemetve
szüleink. Ezek a gyökerek olyan hosszúak, amilyen hosszúak ama évszázadok,
melyeken át õseink éltek. Következésképp javaslom az irredenta magyaroknak
és az RMDSZ aktivistáinak, ne próbáljanak többé rokonokat keresni a moldvai
katolikusok körében, mert azok el fogják õket ûzni a Kárpátokon túlra, vagy
miért is ne, a Tiszán túlra.”19

A román politika a csángókkal szemben elkövetett jogsértések tekintetében
kétszínû. Az európai fórumokon nem gyõzik hangsúlyozni, hogy „Románia
modellértékû politikát folytat a kisebbségi jogok védelmében”,20 vagy a „ki-
sebbségi jogok tekintetében Románia nem az az ország, melynek leckét kell
adni. Románia a kisebbségi jogvédelem tekintetében majdhogynem mintának
tekinthetõ Európában.”21 A politikusok minden jogsértéssel kapcsolatos vádat

17 Dezbateri Parlamentare: ªedinþa Camerei Deputaþilor din 25 februarie 2002. http://
www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=5208&idm=14&idl=1 (2007. december 3.)

18 A Nagy-Románia Párt (Partidul România Mare – PRM) képviselõje.
19 Dezbateri Parlamentare: ªedinþa Senatului din 25 octombrie 2004, declaraþii politice. http://

www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=5758&idm=1&idl=1 (2007. december 3.)
20 Emil Boc: http://www.rdi-board.com/showthread.php?t=19619 (2007. december 3.)
21 Cãlin Popescu Tãriceanu: uo.
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elutasítanak. Ugyanakkor konkrét kisebbségjogi kérdésekben az anyanyelvi ok-
tatásban és alapvetõ kisebbségi jogokkal kapcsolatban a hivatalos román ver-
zióra utalnak, mely szerint nem is léteznek csángó magyarok, így csángókérdés
sincs. Minden ezzel kapcsolatos esemény csupán külsõ érdekek vezérelte el-
magyarosítási akció, amely hamis elméletek alapján elferdíti a valóságot. Eb-
ben a kérdésben a meghatározó román értelmiségiek, a politika és a média tel-
jes mértékben egyetért.

Traian Bãsescu román államfõ 2006 elején azt nyilatkozta, hogy Románia
rendelkezik a legmodernebb kisebbségvédelmi rendszerrel, amely lehetõvé te-
szi az anyanyelv szabad használatát a közigazgatásban és az igazságszolgálta-
tásban.22 Az államfõ 2007-ben létrehozta a Romániai Kommunista Diktatúrát
Elemzõ Bizottságot, mely egy közzétett, közel 700 oldalas zárójelentésében a
múlt rendszer bûneit vizsgálta. Az 536. oldal 3. bekezdésében megemlítik a
moldvai csángókat is, és elismerik, hogy már a két világháború között, de fõleg
a múlt rendszerben a román állam és a katolikus egyház erõszakos asszimilá-
ciót hajtott végre köztük.23 Ezzel a kötet írói elismerik, hogy élnek Moldvában
magyarok, és létezik moldvai csángóprobléma. Reményeink szerint ez eljut
azokhoz a politikusokhoz is, akik folyamatosan a csángók román eredetét han-
goztatják, hogy ezzel jogalapot szerezzenek a csángók magyar anyanyelvi okta-
tásának megakadályozására és kisebbségi jogaik gyakorlására.
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AGNIESZKA BARSZCZEWSKA

A moldvai csángók identitása (1860–1916)

Tanulmányomban arra a kérdésre szeretnék választ adni, hogy a moldvai
csángók, viszonylag alacsony számuk ellenére és a fiatal román állam politikai
tevékenységétõl függetlenül, miképpen és mi által tudták megõrizni sajátos
formájú kollektív identitásukat.

Az idõszak választása nem véletlen, ugyanis éppen az 1860 és 1916 közötti
szakaszra esik az állam teljes etnikai homogenizálását célzó román nemzetisé-
gi politika kialakulásának egyik legjelentõsebb periódusa.

Dolgozatomban a moldvai csángó identitásra ható társadalmi jellegû ténye-
zõket vizsgálom a jelzett periódusban.

Az elemzés alapanyagát a düsseldorfi Gerda Henkel Alapítvány anyagi tá-
mogatásának köszönhetõen a Vatikáni Titkos Levéltárban, illetve a római Hit-
terjesztés Szent Kongregációja levéltárában gyûjtöttem.

A MOLDVAI CSÁNGÓ TÁRSADALOM KÉPE, 1860–1916

A moldvai csángók lélekszámáról

A moldvai csángók külön identitással rendelkezõ csoportként való folyamatos
létezése Moldva területén igen meglepõ jelenségnek mondható. Különösen
igaz ez az állítás a kutatott idõszakban.

A moldvai csángók a vizsgált periódus folyamán Moldva összlakosságának
ugyan csak néhány százalékát adták, az adatok azonban a használt becslési
kritériumtól függõen más-más képet adnak a kutatott csoportról.

Vallási kritérium

A moldvai csángók számát általában a vallási kritérium alapján becsülik meg. Ez
az elemzési irány valószínûleg már a 18. században a római katolikus papok ál-
tal az egyházi összeírások készítésében használt kategóriákból származik. 1858
és 1914 között a moldvai katolikusok száma a következõképpen változott:
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1.táblázat: A katolikusok száma Moldvában, 1858–1914

Év Forrás Katolikusok száma
1858 Giuseppe Tomassi‚ OFMConv.1 50 135
1859 népszámlálási adat2 52 881
1874 Prospectus Missionis Catholicae in Moldavia Existens3 58 829
1875 [Schematismus Dioecesis Jassiensis]4 58 809
1879 Fidelis Dehm‚ OFMConv.5 60 000
1885 Nicola Giuseppe Camilli6 62 101
1896 Dominique Jaquet7 70 000
1899 Dominique Jaquet8 74 600
1900 Dominique Jaquet9 75 000
1901 Schematismus Dioecesis Jassiensis10 75 356
1902 egyházi sematizmus alapján11 64 601
1911 Giuseppe Malinowski‚ OFMConv.12 90 000
1912 népszámlálási adat13 97 771
1914 Diomede Ulivi14 85 000

1 APF, Scritture Riferite, Moldavia, Vol. 11 (1848–1861), ff. 805–845: Relazione della Visita
della Missione di Moldavia A Sua Eminenza Reverendissima Il Sig. Cardinale A. Barnabi Prefetto
della S. C. di Propaganda Data dal Visitatore Generale F. Giuseppe Tomassi MinConventuale
Nell’Anno 1858.

2 Population de la Moldavie. Bukarest, 1859. Idézi Szabados 1989. 94–95.
3 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 12 (1862–1880), ff. 541–556:

Prospectus Totius Missionis Catholicae In Moldavia Existens Anno Domini 1874.
4 Az adatokat Domokos Pál Péter közli (Domokos 2001. 108–111).
5 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 12 (1862–1880), ff. 836–849: Status S.

Missionis in Moldavia A.D. 1879. Relatio de statu S. Missioni in Moldavia juxta quaestionarium S.
Congreg. de Propag. Fide. Eidem exhibita mense Decembri, A.D. 1879.

6 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 13 (1881–1892), 5208, ff. 286–289 (a
Hitterjesztés Szent Kongregációja kérdõíve).

7 APF, N.S., Vol. 142, Rubr. 109/1898, 17382, ff. 2–18: Jaquet, Dominique: Informazione sul
seminario di Jassy e l’Archid. di Bukarest. Jászvásár, 1896.03.06.

8 APF, N.S., Vol. 165, R. 109/1899, 36637, ff. 314–327: Jaquet, Dominique: Relazione dello
stato della diocesi. Jászvásár, 1899.12.02.

9 APF, N.S. Vol. 190, R. 109/1900, 41602, ff. 453–466: Jaquet, Dominique: Relazione della
Diocesi. Róma, 1900.11.23.

10 APF, N.S., Vol. 234, R. 109/1902, 47926, ff. 454–471: Nerset, Mariano: Cose della diocesi
(nyomtatott brossúra Schematismus Dioecesis Jassiensis Anno Domini 1901 compositus). Bu-
karest, 1902.01.03.

11 Auner 1908, 79. Idézi Tánczos 1999, 12.
12 APF, N.S., Vol. 576, R. 109/1916, 732, ff. 122–126: Malinowski, Giuseppe: Memoriale in cui si

espongono i motivi, che hanno messo S.Ecc.Illma. e Rma. Mons. Nicola Giuseppe Camilli,
Arcivescovo-Vescovo di Jassi, a fare il 18 Giugno 1909 il „Regolamento per l’amministrazione
temporale delle parrocchie”. Róma, 1911.04.19.
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Nyelvi kritérium

A 19. század második felében a hittérítõk által lejegyzett usus linguae a mold-
vai misszió különbözõ dekanátusaiban (olaszul distretti) a következõ:

2. táblázat A moldvai katolikusok anyanyelve, 1857–187915

Év jászvásári d. románvásári d. bákói d. tatrosi d.
1857 DE/PL/RO/IT/FR RO/HU/DE/PL HU/RO/DE/PL/RUS HU/RO/DE
1874 RO/PL/DE/IT/FR/ILL RO/HU/DE/PL RO/HU/DE/PL HU/RO
1879 DE/PL/RO/FR/IT RO/HU/DE/PL HU/RO/DE/PL/RUS HU/RO/DE/PL/FR

A magyar nyelvet a katolikus lakosság három dekanátusban használta. A ki-
vételt a jászvásári dekanátus jelentette, ahol a magyar nem szerepelt az ottani
lakosság használt nyelvei között. Érdemes megfigyelni, hogy a bákói és a
tatrosi dekanátusban a magyar nyelv a többség nyelvének számít, a románvá-
sári dekanátusban pedig a második a használt nyelvek közül. (Feltételezhetjük,
hogy a hittérítõk a különbözõ dekanátusokban használt nyelveket az elterjedt-
ségüknek megfelelõ sorrendben említették.) Ebben a helyzetben azt lehet
mondani, hogy e három dekanátusban a katolikus lakosság legalább kétnyelvû
volt.

A fentiekbõl az következik, hogy a moldvai falusi lakosság túlnyomó része –
legalább a vizsgált periódus elején – ismerte és használta a magyar nyelvet. Az
általam gyûjtött adatok alapján a moldvai katolikus lakosságon belül 1859 és
1916 között a magyar nemzetiségûek, helyesebben a magyar anyanyelvûek
száma a következõképpen alakult:

13 Az adatokat Tánczos Vilmos közli (Tánczos 1999. 7–32; 12).
14 APF, N.S., Vol. 576, Rubr. 109/1916, 470, ff. 183–205: Ulivi, Diomede. La Diocesi di Jassi in

Romania. New York, USA, 1914.02.10.
15 APF, Scritture Riferite, Moldavia, Vol. 11 (1848–1861), f. 619: Prospectus Missionis

Catholicae in Moldavia Existentis Anno 1857, eiusdem Missionis Praefectus atque Apostolicus
Visitator Illustrissimus ac Reverendissimus D.D. Antonius de Stefano, Ord. Min. Convlium, Eqyes
Inclyti Ord. S. Sepulchri Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Bendensis; APF, Scritture
Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 12 (1862–1880), ff. 541–556: Prospectus Totius
Missionis Catholicae in Moldavia Existens Anno Domini 1874; APF, Scritture Riferite nei
Congressi, Moldavia, Vol. 12 (1862–1880), ff. 836–849: Status S. Missionis in Moldavia A.D.
1879. Relatio de statu S. Missioni in Moldavia juxta quaestionarium S. Congreg. de Propag. Fide.
Eidem exhibita mense Decembri, A.D. 1879.
Rövidítésmagyarázat: DE – német, FR – francia, HU – magyar, ILL – lingua illirica (valószí-
nûleg délszláv nyelvjárások), IT – olasz, PL – lengyel, RO – román, RUS – lingua ruthenica
(valószínûleg bukovinai és kárpátaljai keleti szláv dialektusok).
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1. ábra A magyar nemzetiségûek száma Moldva katolikus lakosságán belül,
1859–193016
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Ugyanezek az adatok a magyar ajkú moldvai katolikus lakosság és Moldva
katolikus összlakossága arányváltozását mutatják:

2. ábra A magyar nemzetiségûek aránya Moldva katolikus lakosságán belül,
1859–1930 (%)17
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16 Az 1. táblázat alapján.
17 Az 1. táblázat alapján.
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A katolikusok aránya Moldva összlakosságán belül, 1859–1930

A vizsgált idõszak folyamán a katolikusok és a magyar anyanyelvûek aránya
Moldva összlakosságán belül tehát a következõképpen alakult:

3. ábra A katolikusok és a magyar nemzetiségûek arányváltozásai Moldva össz-
lakosságán belül, 1859–1930 (%)18
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Az ábrák alapján megfigyelhetõ, hogy a katolikusok száma növekedett.
Ugyanakkor azoknak a száma, akik magyar anyanyelvûnek vagy magyar nem-
zetiségûnek vallották magukat, az eredeti értékhez képest mintegy negyven
százalékkal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a román fejedelemségek egyesülésé-
tõl kezdve a moldvai katolikusok által beszélt magyar nyelvet az állami nyelv
státusával rendelkezõ román fokozatosan kiszorította.

Függetlenül tehát attól, hogy melyik kritérium szerint számoljuk a moldvai
csángókat, a fenti adatok fényében kitûnik, hogy ez a csoport az összlakossá-
gon belül az egész vizsgált periódusban csupán csekély számú nyelvi és vallási
kisebbség.

Társadalmi rétegzõdés

A történelmi, gazdasági és politikai körülmények miatt a vizsgált periódusban
a moldvai csángó társadalmat gyakorlatilag kizárólag a falusi lakosság képezte.

18 Az 1. táblázat alapján.
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A moldvai csángók hiányos szerkezetû társadalma

A 19. század derekán a magyar anyanyelvû moldvai katolikusok zömét a Ro-
mánvásár és Bákó környéki parasztság adta. Ez a helyzet nem változott meg a
vizsgált periódus alatt sem. Egy 1878-ban írt beszámoló a következõképpen
foglalja össze a moldvai magyar ajkú katolikus társadalom jellegzetességeit:
„Augusztus 24-én Prezestbe,19 a bákói dekanátusban fekvõ faluba és plébániá-
ra érkeztünk. […] Az itteni katolikusok, ahogy az összes többi moldvai falusi
plébániáké is, parasztok […].”20

A moldvai falusi plébániák lakossága sok esetben elsõsorban a román nyel-
vû lakossággal nyelvileg nagymértékben asszimilált csángó volt, míg a városi
katolikus közösségeket fõleg a lengyel és a német anyanyelvû lakosság képezte.
Egy a Románvásár lakói által 1910-ben írt jelentésbõl kitûnik, hogy a német és
a lengyel katolikusok által lakott város körül több mint tíz olyan falu volt, ahol
kizárólag katolikus magyarok éltek.21 A moldvai városok etnikai struktúráját il-
letõen 1914-ben is csak csekély számú magyar ajkú lakosságról vagy annak tel-
jes hiányáról számoltak be a források: „A városok katolikus lakosságát lengye-
lek, németek (Ausztriából) és olaszok képezik; más nemzetiségek képviselõi
nagyon kevesen vannak.”22

A fentieket figyelembe véve azt lehet mondani, hogy a moldvai csángó társa-
dalomból a vizsgált idõszakban hiányzott a városi, értelmiségi réteg. Az értel-
miségi réteg hiánya annak a következménye is volt, hogy a Magyarországról ér-
kezõ, a csángók magyarságának megmentését célzó kísérlet a román kormány
és az ezzel együttmûködõ olasz hittérítõk részérõl számos akadályba ütközött.
Ebben a helyzetben a csángó értelmiség kiképzésére az egyetlen esélyt az
1886-ban megnyitott jászvásári papnevelde jelenthette. Ezt az olasz és lengyel
papok által vezetett intézményt azonban részben a román állam finanszírozta,
ami viszont azt eredményezte, hogy a papnövendékek képzése a román nem-
zeti eszme árnyékában zajlott.23 Ezért az ekkor megszületõ csángó értelmiség

19 Mind az idézetekben, mind a szöveg többi részében a moldvai helységnevek magyar változa-
tát használom, kivéve azokat a helységneveket, amelyeknek nincs magyar megfelelõje.

20 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 12 (1862–1880), ff. 768–755: Fidelis
Dehm, Episcopus Colophoniensis,Visitator Apostolicus Moldaviae: Relazione della
Visitazione Apostolica in Moldavia l’anno 1878. Bákó, 1878.12.1/13; ff. 771–774.

21 APF, N.S., Vol. 488, R. 109/1910, 1404, ff. 82–84: [Julius Pancratz és ªtefan Poglut, Román-
vásár katolikus vallású lakóinak levele Gotti bíboroshoz, a Hitterjesztés Szent Kongregációja
prefektusához]; f. 82.

22 APF, N.S., Vol. 576, Rubr. 109/1916, 470, ff. 183–205: Ulivi, Diomede: La Diocesi di Jassi in
Romania. New York, USA, 1914.02.10.; f. 189.

23 A papnevelde finanszírozását szabályozó szerzõdést a román kormány Dominique Jaquet
jászvásári püspökkel kötötte 1899. január 16-án. Lásd Tocãnel 1965. 773–783.
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vékony rétegének hatása a csángó társadalom sajátos identitásának erõsítése
helyett a rég megindult román asszimilációs folyamatoknak kedvezett.

A NYELVI KÉRDÉS

A moldvai csángók magyar nyelvismerete az egyesült román államban

A források szerint a moldvai katolikus falusi lakosság a vizsgált periódusban
kétnyelvûnek minõsül. 1858-ban egy hittérítõ így számolt be a helyzetrõl:
„Beszéltem a kántorokkal, akik mind tudnak latinul, és akiknek az a vélemé-
nyük, hogy magyarul sok ember tud, de a moldvait [románt] szinte mindenki
ismeri, beleértve a magyar lakosságot is. Négyhónapos folytonos utazásaim
során majdnem az összes, Moldva területén lakó néppel megismerkedtem, s
akkor is, ha nem értem õket, képes vagyok a hanglejtés és a szavak hangzása
alapján felismerni, milyen nyelven beszélnek, és arról gyõzõdtem meg, hogy a
moldvai a fejedelemség határain belül élõ összes nép által használt nyelv,
amit bizony nem lehet mondani a magyar nyelvrõl. Így marad számomra biz-
tos, hogy a megállapítást, miszerint »az összes magyar moldvai nyelven be-
szél« nem lehet úgy megfordítani, hogy azt mondhassuk, »az összes moldvai
magyarul beszél«”.24

A moldvai katolikus falusi lakosság nyelve a román nyelv fokozatos terjedé-
sétõl függetlenül még hatvan évvel késõbb is a magyar maradt: „A mindenki ál-
tal használt nyelv a román, de – különösen a falvakban – nagyon gyakori egy
nyelvjárás is, ami inkább magyar, mint román […].”25 Ugyanakkor a források
hangsúlyozzák a moldvai csángóknak a román anyanyelvû lakossággal való
nyelvi asszimilációját, pontosan rámutatván ennek okaira: „Körülbelül egyne-
gyede [a lakosságnak] otthon, három plébánián pedig templomban is használ-

24 APF, Scritture Riferite, Moldavia, Vol. 11 (1848–1861), ff. 805–845: Relazione della Visita
della Missione di Moldavia A Sua Eminenza Reverendissima Il Sig. Cardinale A. Barnabi Prefetto
della S. C. di Propaganda Data dal Visitatore Generale F. Giuseppe Tomassi MinConventuale
Nell’Anno 1858; Sezione quarta: De Principali Officii di Missionarii; Articolo Primo: Dell’Officio
della Predicazione; f. 831v.

25 APF, N.S., Vol. 655, R. 109/1920, 1740. ff. 380–400 [nyomtatott brosúra]: Anno 1919, N. 12,
LUGLIO, Prot. N. 1740/19. Sacra Congregazione de Propaganda Fide, ponente l’eminentissimo e
reverendissimo signor cardinale Michele Lega: Relazione Circa la nomina del Vescovo di Jassy.
Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma; f.382 (5. o.): a) Notizie statistiche.
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ja a magyar nyelvet, de akkor is az iskolában, a katonai szolgálatban és a társa-
dalmi kapcsolatokban románizálódnak.”26

A csángók nyelvtudását befolyásoló társadalmon belüli tényezõk

Számos forrás említi a moldvai katolikus falusi közösségek rendkívül konzer-
vatív jellegét: „annak ellenére, hogy a legtöbb faluban azok a magyarok, akiket
csángóknak neveznek, nem beszélik az anyanyelvüket […], ez a nép nagyon ra-
gaszkodik hagyományaihoz.”27 Nem kizárt tehát, hogy konzervatív társada-
lomként a csángók fontosnak tekintették a nyelvhasználat kérdését.

A magyar nyelv túlélésében kiemelkedõen fontos volt a csángó nõk szerepe.
A 19. század második felében élõ csángó anyák zöme analfabéta volt. Ez hoz-
zájárult ahhoz, hogy szülõfalvaikból gyakorlatilag ki sem mozdulván csak ma-
gyarul beszéltek, és ezt a nyelvet adták tovább gyermekeiknek.

A helyzet nem sokat változott akkor sem, amikor 1866-ban a román kor-
mány bevezette a négyosztályos általános oktatási kötelezettséget. A magyar
anyanyelvû anyák többsége ugyanis nem volt hajlandó román tannyelvû isko-
lákba küldeni gyermekeit, s ezért a csángó gyermekek nagy része egyáltalán
nem járt iskolába. Ennek az eredménye az analfabetizmus további terjedése és
a magyar nyelvnek a családba való visszaszorulása lett.

A nõk különös szerepérõl a magyar nyelv túlélésében Munkácsi Bernát is írt.
A magyar nyelvhasználatot vizsgálva Munkácsi négy csoportot különböztetett
meg, mely csoportok közt az elsõt „azok a falvak képezték, ahol a nõk csak ma-
gyarul beszéltek, annak ellenére, hogy a férfiak ismerték a kereskedelemben
hasznos román kifejezéseket; e falvak lakossága a kereskedelmen kívül ritkán
érintkezett a románokkal […].”

A román nyelv fokozatos terjedése a moldvai csángó falvakban fõleg a
csángó férfiaknak köszönthetõ. A férfiak a munka miatt a román nyelv elsa-
játítására kényszerültek, s elsõsorban õk képezték a katolikus falusi közös-
ségek kétnyelvû rétegét. Talán éppen ez okozta a moldvai hittérítõk közt el-

26 ASV, A.E.S., Austria-Ungheria (1916), Pos. 1096, Fasc. 469, 16802, ff. 19–26: Corrispondenza
riguardante la provista della diocesi di Jassi, rimessa poi alla S.C. di Prop. Fide. Relazione di
Mons. Domenico Jaquet, Arcivescovo tit. di Salamina, circa la situazione politico-religiosa della
medesima Diocesi. Róma, 1916.05.12.; f. 21v.

27 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 13 (1881–892), ff. 173–202: Camilli,
Nicola Giuseppe: Relazione della Visita pastorale nei Distretti del Trotus e di Roman della
Missione di Moldavia diretto a Sua Eminenza Reverendissima Il Signor Cardinale Giovanni Si-
meoni Prefetto della Sacra Congregazione di Propaganda Fide da Mons. Nicola Giuseppe
Camilli Vescovo titolare di Mosinopoli e Visitatore Apostolico della Moldavi. Szabófalva,
1883.12.15.; f. 199.
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terjedt általános véleményt, mely szerint az összes csángó a magyaron kívül
románul is beszélt. Valószínû, hogy az olasz papok figyelmen kívül hagyták
a nõket és a gyermekeket, mert feltehetõleg a patriarchális társadalmi min-
tán alapuló elképzelésük szerint csak az számított, amit a családfõk mutat-
tak. Ennek alapján fogalmazhatták meg a hittérítõk nem helytálló vélemé-
nyüket.

A legjelentõsebb befolyás a moldvai csángók román nyelvû lakossággal való
fokozatos asszimilációjára a római katolikus papok részérõl érkezett. Az olasz
és a lengyel papok a dallamos, mind az olaszra, mind a szláv nyelvekre hasonlí-
tó románt sokkal könnyebben, sajátították el, mint a magyart. A Szentszéknél
ezért a politikai okok mellett a románt javasolták a moldvai misszió „hivata-
los” nyelvének, mert a magyar egyszerûen túl nehéznek bizonyult számukra.
Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a papok tisztában voltak azzal,
hogy híveik nagy része magyar ajkú volt: a hittérítõk tudták, hogy a magyarul
beszélõ katolikusokkal való érintkezéseikben éppen ezt a nyelvet kellett volna
használniuk. „Vitathatatlan az, hogy a forrófalvi plébánia zöme magyar, és
hogy egy magyarul tudó pap ott abszolút szükséges.”28 Mégis az egyházpoliti-
kai haszon, amelyet a hívõkkel való éríntkezésekben a román nyelv használata
hozhatott a katolikus egyháznak, ahhoz vezetett, hogy az egyházi énekek és a
szentbeszéd nyelve a magyar falvakban a román lett.

A magyar nyelv ismeretére s ezáltal az etnikai identitásra is tehát igen
nagy befolyást gyakorolt a helybeli papságnak a magyar nyelvhez való viszo-
nya. A 17. és 18. században a magyar nyelv elterjedtsége miatt „a Hitterjesz-
tés Szent Kongregációja dekrétumai és törvényei arról tanúskodnak, hogy a
Moldvába küldött [hittérítõk] olasz vagy magyar nemzetiségûek voltak, arra
az esetre, ha valamelyik faluban a magyar nyelvet kellene használni”.29 Idõvel
azonban a Moldvában tevékenykedõ magyar nemzetiségû hittérítõk száma
csökkent, növekedett viszont a helybeli lakosságból származó katolikus pa-
pok száma.

28 APF, N.S., Vol. 234, R. 109/1902, 47992, ff. 477–481: Jaquet, Dominique, Vesc. Jassy, Risp. N.
47464 informando su riscorso dei cattolici del comune dei Faraoni per cambiamento di parroco.
Jászvásár, 1902.01.10/23.; f. 477v.

29 Ferro, Teresa: The Correspondence between the Italian Catholic Missionaries and Fide Pro-
paganda Congregation during the 17th–18th Centuries. In: Ciobanu, Veniamin (szerk.):
Romanian and Polish Peoples in East-Central Europe (17th–20th Centuries). Iaºi 2003. 196–
212, 201.
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3. táblázat. A Moldvában tevékenykedõ katolikus hittérítõk nemzetisége,
1852–191930

Év 1852 1878 1879 1919

Szám és
nemzetiség

8 olasz 21 olasz 1 helybeli [csángó] 5 olasz

8 lengyel 6 lengyel 22 olasz 7 helybeli [csángó]

7 magyar 3 német 6 lengyel 1 erdélyi

4 szláv31 2 magyar 2 magyar 2 belga

3 német 1 szláv 2 német 1 hollándiai

1 bosnyák 1 szláv 1 máltai

1 máltai

A táblázatban bemutatott folyamat a román kormány és a Hitterjesztés
Szent Kongregációja hittérítõi által folytatott politika eredménye volt.

A kutatott idõszak elején, közvetlenül Moldva és Havasalföld egyesülése
után, amikor a misszióban még nagyobb számú magyar hittérítõ tartózkodott,
a magyar nyelv kérdése a helyi szerzetesek közt jelentõs problémát okozott:
„nagy nézeteltérés van a hittérítõk közt – a nézeteltérés, amely mindig két tá-
borra – magyarra és olaszra – osztotta õket. Az elsõk azt mondják, hogy az õ
nyelvüknek a misszió fõ vagy inkább egyetlen nyelvének kell lennie. Meggyõzõ-
désükben biztosak lévén nemcsak magyarul magyarázzák az evangéliumot és
tartják a szentmisét, hanem híveiknek betiltják a román nyelv használását is,
az utóbbit azzal magyarázván, hogy a román a szakadárok nyelve. Mások el-
lenkezõleg, inkább a román nyelvet támogatják: ezt a nyelvet tanulják, ezen a
nyelven prédikációt tartanak, és csak e nyelven igazgatják plébániáikat.”32

30 APF, Scritture Riferite, Moldavia, Vol. 11 (1848–1861), ff. 225–230: de Stefano, Antonio,
Visitatore Apostolico della Missione di Moldavia, Relazione della Missione di Moldavia. Ró-
ma, 1852.01.18.; f. 227r; APF. Scritture Riferite nei Congressi, Vol. 12 (1862–1880), ff. 746–
752: [Fidelis Dehm válaszai a Hitterjesztés Szent Kongregációja kérdõívére], Bákó,
1878.10.31.; f. 749r; APF. Scritture Riferite nei Congressi, Vol. 12 (1862–1880), ff. 836–849:
Relatio de statu S. Missioni in Moldavia juxta quaestionarium S.Congerg. de Propag. Fide. Eidem
exhibita mense Decembri, A.D. 1879. Jászvásár, 1879.12.3/15.; f. 846; APF, N.S., Vol. 655, R.
109/1920, 1740. ff. 380–400: Anno 1919, N. 12, Luglio, Prot. N. 1740/19. Sacra Congregazione de
Propaganda Fide ponente l’eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Michele Lega,
Relazione Circa la nomina del Vescovo di Jassy. Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma; f. 387v
(16. o.).

31 Valószínûleg délszlávokról van szó.
32 APF, Scritture Riferite, Moldavia, Vol. 11 (1848–1861), ff. 805–845: Tomassi, Giuseppe,

OFMConv., Visitatore Generale della Missione di Moldavia, Relazione della Visita della
Missione di Moldavia a Sua Eminenza Reverendissima Il Sig. Cardinale A. Barnabi, Prefetto della
S. C. di Propaganda. Bákó, 1858.12.10.; ff. 831–832.
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Saját kényelmük, a római katolikus egyház terjesztkedése, valamint a katoli-
kus egyház pozíciójának viszonylag könnyû megerõsítése miatt a Hitterjesztés
Szent Kongregációja hittérítõi a katolikus vallást a román nyelv segítségével
népszerûsítették az ortodox román ajkú lakosság körében. „E Misszió elsõ
nyelve a román; véleményem semmit sem változik abban, hogy e nyelv Misszi-
ónk legfontosabb és legszükségesebb nyelve. Hittérítõi hivatásunk nemcsak a
Katolikusaink õrzése, hanem a Skizma útjáról ennek szerencsétlen áldozatai-
nak a visszatérítése is. […] De hogy tudjuk […] azt elérni, ha a szakadárok nyel-
vét nem tudjuk? […] [Az ortodoxok] […] kíváncsiságból ostromolják templo-
mainkat, hogy hallgassák a szertartásainkat, amelyeket az õ papjaik nem tarta-
nak. Így, ha a mise magyarul van, ezek [az ortodoxok] elhagyják a templomot,
mert semmit sem értenek belõle. Ha viszont románul van, szívesen maradnak
hallgatni […]. Könnyû dolgunk lenne tehát az összes elveszett bárányt össze-
gyûjteni és Atyánk Házába az összes […] testvérünket visszavezetni, de azt
nem tehetjük másként, csak a román nyelv használásával […].”33

A hittérítõk tudták, hogy a rájuk bízott katolikusok többsége magyar anya-
nyelvû; néhány kivételtõl eltekintve mégis azt hitték, hogy a helyi magyar ajkú
lakosság a Moldva területén élõ lengyelekhez, németekhez vagy franciákhoz
hasonlóan kétnyelvû. Nem láttak tehát semmi problémát a román nyelvû mi-
sézésben – feltételezték, hogy a katolikusok, akármilyen nemzetiségûek is,
úgyis megértik õket: „nem habozom azt mondani, hogy a Misszió elsõ nyelve a
román. A magyar, véleményünk szerint, ugyanabba a kategóriába esik, mint a
német, a lengyel és a francia. E nemzetek képviselõi, akik a Királyság összla-
kosságának egy tarka részét képezik, nagyon jól ismerik a román nyelvet […],
mivel szükségük van rá a mindennapi életben […]. Ha a németek, a lengyelek
és a franciak, akik csak átmenetileg telepedtek ide, beszélik a románt, annál in-
kább kellene hogy e nyelvet ismerjék a magyarok, akiket anyanemzetükkel
csak az eredetük és az elnevezésük köt össze, akik azonban itt születtek és nõt-
tek fel, s akik […] évszázadok óta itt élnek.”34

A Szent László Társulatnak a csángókérdésre vonatkozó tevékenységét a hit-
térítõk a magyar–román diplomáciai konfliktus egyik jelének tekintették. „A
[Szent László Társulat képviselõi által írt] beszámolót a magyar sajtó közölte
[…] Ennek rövidített tartalma: Romániában (általában az egész országról, azaz
az egykori két fejedelemségrõl, Moldváról és Havaselvérõl beszélnek) a szeren-

33 APF, Scritture Riferite, Moldavia, Vol. 11 (1848–1861), ff. 805–845: Tomassi, Giuseppe,
OFMConv., Visitatore Generale della Missione di Moldavia, Relazione della Visita della
Missione di Moldavia a Sua Eminenza Reverendissima Il Sig. Cardinale A. Barnabi, Prefetto della
S. C. di Propaganda. Bákó, 1858.12.10.; ff. 831–832.

34 Uo.
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csétlen magyarok szemben állnak nemzetiségük és vallásuk elvesztésének veszé-
lyével. Haladéktalanul magyar papokat kell odaküldeni […]. Mayer úr (a világi
küldött) azt javasolta, hogy a németek vagy a szlávok helyett magyar […] konzu-
lokat lehetne ideküldeni, pro coronide pedig a Társulat egyik tagja mint a leg-
jobb, legegyszerûbb és legeredményesebb [megoldást] ajánlotta mind a két feje-
delemségnek a Magyar Korona által való elfoglalását.”35 A hittérítõk pontosan
tudták, hogy értelmetlenség a román kormánnyal nyíltan ellenkezni, hiszen a
diplomáciai konfliktussal fenyegetõ helyzetben bármilyen, a román politikával
nem megegyezõ mozgás veszélybe hozhatta volna a katolikus egyház pozícióját
Romániában: „mondták nekem, hogy a Szentegyház érdekében nem szabad
bosszantanom a román kormányt újabb magyar papok alkalmazásával.”36 Így,
saját érdekeiket és Románia ortodox lakosságára gyakorolt befolyásukat egy-
aránt szem elõtt tartva, a hittérítõk eleget tettek a román hatóságok akaratának.
A magyar misszionáriusok számának csökkentését egyszerûbbé tette a már em-
lített egyházmegyén belül a magyar nyelvhasználatra vonatkozó magyar–olasz
konfliktus. A román nyelv kiváltságos helyzete mellett érvelõ olasz papok Rómá-
ba küldött beszámolóikban folytonosan, gyakran gorombán kritizálták a Mold-
vában tevékenykedõ magyar hittérítõket: „Funták atya egy megmagyarázhatat-
lan jelenség. Ez az erkölcstelen magaviseletû pap már 19 éve […] gyalázza
Missziónkat […]. Viselkedésben és szóban szemtelen, tetteiben kéjes, amerre
megy, csak bûzt hagy maga után […]. Molnár Ferenc pap. Magyar. Vallemare
[Valea Mare] plébánosa. […] Az eszméletlenségig leissza magát; szokott károm-
kodni […].”37 A magyar papokat gyenge román nyelvtudással is vádolták, még
azokat is, akik folyékonyan beszéltek románul. Ez esetben azért kritizálták õket,
hogy nyelvismeretük ellenére nem a románt, hanem továbbra is a magyart hasz-
nálják.38 Az ilyen beszámolók alapján a Hitterjesztés Szent Kongregációjának
vezetõsége nem lehetett különösen jó véleménnyel a Moldva területén tevékeny-
kedõ magyar hittérítõkrõl. Ráadásul, mivel a Kongregáció vezetõi a csángó tár-
sadalom tényleges igényeit nemigen ismerték, nem is kérdõjelezték meg a mold-
vai püspökök azon határozatait, hogy e területre több magyar pap ne fogad-

35 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Bulgaria/Valachia, Vol. 14 (1865–1874), 266, ff. 484–
485: [Anton Joseph Pluym jelentése a Hitterjesztés Szent Kongregációjának], Bukarest,
1868.10.09.; ff. 484r–484v.

36 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 13 (1881–1892), 6313, ff. 318–321:
[Nicola Giuseppe Camilli a Hitterjesztés Szent Kongregációja prefektusának a magyar pa-
pok Moldvába való helyezésére célzó magyar kísérletekrõl], Jászvásár. 1887.01.05; f. 321v.

37 APF, Scritture Riferite, Moldavia, Vol. 11 (1848–1861), ff. 805–845: Tomassi, Giuseppe,
OFMConv., Visitatore Generale della Missione di Moldavia, Relazione della Visita della
Missione di Moldavia a Sua Eminenza Reverendissima Il Sig. Cardinale A. Barnabi, Prefetto della
S. C. di Propaganda. Bákó, 1858.12.10.; ff. 820–822.

38 Uo. f. 831r.
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tassék. Ezek közé tartozik például a Camilli püspök által 1887-ben fogalmazott
határozat is: „a magyar papok, akik eddig dolgoztak Moldvában, kivétel nélkül
mind sötét alakok voltak, még azok is, akik a legjobb ajánlásokkal ideérkeztek
[…]. Petrás atya39 halála óta […] Moldvában csak egy magyar pap van, aki magá-
tól el akar menni innen, amiért én szívbõl hálás vagyok Istennek. Igaz, azt lehet
mondani, igazságtalan vagyok abban, hogy az eddig Moldvában dolgozó magyar
hittérítõk rossz viselkedése alapján azokról mondok ítéletet, akiknek most kelle-
ne jönniük, akiket viszont én nem ismerek személyesen. […] Közismert azon-
ban, hogy a magyar papok vallási képzése általában nem javult, s az is, hogy a
magyar Konventuális Minoriták tartománya […] változatlan marad.”40

Azt mondhatjuk tehát, hogy a hittérítõk, politikai befolyásuk elvesztésétõl
tartva, annak ellenére, hogy magyar ajkú moldvai híveiknek igényeit ismerték,
inkább a román politika elvárásainak megfelelõen cselekedtek. Ily módon a
hittérítõk tevékenysége, amely a helyi ortodox román lakosság soraiban a ro-
mán nyelv segítségével a katolikus hit népszerûsítésére öszpontosított, jelentõ-
sen hozzájárult a csángóknak a román nemzetbe való nyelvi és kulturális beol-
vadásához.

A mûveletlen, különösen a vallási kérdésekben konzervatív falusi társadalom-
ban a plébános az egyik legfontosabb példakép volt. Emiatt a csángó lakosság,
annak ellenére, hogy a fent említett helyzetet nem fogadta el, tiszteletbõl megta-
nulta a román imaszövegeket még akkor is, ha egy szót sem értett belõlük.

A csángó lakosság ellenállását bizonyítja a rengeteg, fõleg magyar nyelven
írt, a jászvásári püspökhöz, a Hitterjesztés Szent Kongregációja prefektusához,
esetenként közvetlenül a Vatikánba küldött kérvény.41 E kérvények fõ témája a

39 Petrás Ince János (1813, Forrófalva – 1886. IX. 6. Klézse) – katolikus pap; 1839 és 1886 kö-
zött a moldvai magyar katolikusok lelkipásztora.

40 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 13 (1881–1892), 6313, ff. 318–321:
[Nicola Giuseppe Camilli a Hitterjesztés Szent Kongregációja prefektusának a magyar papok
Moldvába való helyezésére célzó magyar kísérletekrõl]. Jászvásár, 1887.01.05; ff. 318r–318v.

41 A kérvények többek között a Hitterjesztés Szent Kongregációja levéltárában találhatók: APF,
Scritture Riferite, Moldavia, Vol. 11 (1848–1861), f. 900: [Gorzafalva lakóinak kérvénye a
Kongregáció prefektusához a magyarul tudó plébánosnak a plébániára való visszafogadásá-
ért; a kérvény magyar nyelvû, hiányzik a dátum]; APF, Scritture Riferite nei Congressi,
Moldavia, Vol. 12 (1862–1880), ff. 169–171: [Gorzafalva lakóinak kérvénye a Kongregáció
prefektusához a magyarul tudó plébánosnak a plébániára való visszafogadásáért; a kérvény
magyar nyelvû], Gorzafalva, 1864.03.29.; APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia,
Vol. 12 (1862–1880), ff. 172–174: [Gorzafalva lakói kérvénye IX. Pius pápához a magyarul
tudó plébános plébániára való visszafogadásáért; a kérvény magyar nyelvû], Gorzafalva,
1864.03.29; APF, N.S., Vol. 234, R. 109/1902, 47464, ff. 472–476: Cattolici del Com. Faraoni,
Rumenia: Si lamentano dell’attuale parroco Rev. Cipolone Nadarone e domandano l’antico Rev.
Bernardo Budolle, Forrófalva, 1901.12.01/13. [román nyelvû]. Pár ilyen szöveget Vincze Gá-
bor közöl. Lásd Vincze 2004. 63–67, 170–177.
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magyar vagy magyarul tudó papok hiánya, illetve az olasz hittérítõk nem meg-
felelõ munkája: „többé nem tûrhetjük azokat a szenvedéseket, amelyeket az
okozza, hogy Nazareno Cipolloni pap nem tud magyarul, de látjuk, hogy ez
szinte senkit nem érdekel.”42 A kérvények, nagy számuk ellenére, semmi pozi-
tív változást nem hoztak a moldvai csángóknak. Valószínû, hogy a politikai kö-
rülmények miatt a Vatikán nem támogatta a moldvai csángók saját kultúrájuk
megtartásáért tett erõfeszítéseit: ezért õket bizonyos értelemben a nemzetközi
politika áldozatainak tekinthetjük.

VALLÁSI KÉRDÉS

Különélés. A katolikus–ortodox viszonyok a moldvai csángó falvakban

A legélesebb határt a moldvai csángók és a románok között talán a vallás je-
lentette.

Annak ellenére, hogy Moldvában tiszta katolikus falvak is voltak, az ottani
katolikus lakosságról a 19. és 20. században azt írták, hogy „az ortodoxok és a
zsidók között számos városban és nagyon sok faluban szóródik szét”.43 A 19.
század vége felé az akkori jászvásári püspök a következõt jegyezte fel: „a katoli-
kusok néhány falut foglaltak el [azaz e falvak kizárólagos lakói voltak], de az
egyházmegyém híveinek legnagyobb része szétszórtan él az ortodox helységek-
ben.”44 A helyzetrõl hasonló képet fest egy az elsõ világháború idejébõl szárma-
zó forrás: „Moldvában kicsivel több mint százezer katolikus él, de a falvaik szét
vannak szórva az ortodox falvak közt.”45

Annak ellenére, hogy a katolikus lakosság együtt élt az ortodoxokkal, a
szemtanúk beszámolói alapján megfigyelhetõ, hogy Moldva katolikus falusi
közösségei az elsõ világháborúig elkülönültek az ortodoxoktól. Ez a jelenség
a vizsgált idõszak folyamán még a vallási szempontból vegyeseknek minõ-

42 APF, N.S., Vol. 234, R. 109/1902, 47464, ff. 472–476: Cattolici del Com. Faraoni, Rumenia: Si
lamentano dell’attuale parroco Rev. Cipolone Nadarone e domandano l’antico Rev. Bernardo
Budolle, Forrófalva, 1901.12.01/13.; f. 475.

43 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 12, (1862–1880), ff. 831–835: da
Sanfelice, Anacleto, Consultore, Relazione sulla Missione Moldavia, 1878; f. 832r–832v.

44 APF, N.S., Vol. 355, R. 109/1906, 22579, ff. 466–473: Jaquet, Dominique, relazione
sull’organizzazione della diocesi di Jassy. Jaszvásár, 1897.03.05; f. 467.

45 ASV, A.E.S., Austria-Ungheria (1916), Pos. 1096, Fasc. 469, 16802, ff. 19–26: Corrispondenza
riguardante la provvista della diocesi di Jassi, rimessa poi alla S.C. di Prop. Fide. Relazione di
Mons. Domenico Jaquet, Arcivescovo tit. di Salamina, circa la situazione politico-religiosa della
medesima Diocesi. Róma, 1916.05.12.; f. 21r–21v.
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sülõ falvakban is megfigyelhetõ. Egy 1883-ban írt beszámoló szerint a hely-
zet a következõképpen festett: „Szágna vegyes falu, de 610 katolikus lakosa
tulajdonképpen el van választva a szakadároktól […] Aczélfalva vegyes falu,
de az itt élõ 828 katolikus szét van választva a szakadároktól […]. Caracaºi
[…] – ez a falu vegyes, de az itt élõ 121 katolikus a szakadároktól elválasz-
tott helyet foglalja el. Magosfalván […] a 190 katolikus a szakadároktól
szétválasztott helyet foglalja el. […] Bergován vegyes falu, de az itt lakó 594
katolikus el van különítve a lakosság ortodox részétõl […].”46 Ez az állapot
nem változott a 20. század elsõ két évtizedében sem: Raymund Netzham-
mer, a késõbbi romániai érsek47 beszámolója szerint a moldvai katolikusok
„zárt falvakban” éltek, vallási ügyekben pedig óvakodtak „a románokkal va-
ló érintkezéstõl, még akkor is, ha öltözetben és hagyományaikat tekintve
sok pontban hasonlítanak is rájuk”. Hasonlóan fogalmaz egy 1914-bõl való
forrás: a moldvai katolikusok „csoportokban élnek; sok teljesen katolikus
falu van, de a vegyes falvakban is (amelyeknek mind katolikus, mind szaka-
dár lakossága van) a katolikusok általában [a falu] egyik részébe tömörül-
nek”.48

„mi mind a magyar valláson vagyunk”49

A 19. és 20. századi Moldva katolikus és ortodox közösségei közötti „szepara-
tizmus” nemcsak a két valláshoz tartozó személyek területi elhatárolódását je-
lentette. A társadalom szétválasztásának világos jele a vegyes házasságok csak-
nem teljes hiánya is: „a katolikusok és a szakadárok közötti házasságok szinte
soha nem következnek be, s [a nép] mindent megtesz, hogy azt elkerülje.”50

Egy másik, a 19. század végén írt beszámoló szerint a moldvai katolikusok val-
lásukhoz „mindenekfölött ragaszkodnak, s az orthodoxokkal való összeházaso-

46 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 13, (1881–1892), ff. 173–202: Camilli,
Nicola Giuseppe: Relazione della Visita pastorale nei Distretti del Trotus e di Roman della
Missione di Moldavia diretto a Sua Eminenza Reverendissima Il Signor Cardinale Giovanni Si-
meoni Prefetto della Sacra Congregazione di Propaganda Fide da Mons. Nicola Giuseppe
Camilli, Vescovo titolare di Mosinopoli e Visitatore Apostolico della Moldavia. Szabófalva,
1883.12.15.; ff. 191–197: Distretto di Roman.

47 Raymund Netzhammer, OSB, 1905 és 1924 között Románia érseke.
48 APF, N.S., Vol. 576, Rubr. 109/1916, 470, ff. 183–205: Ulivi, Diomede: La Diocesi di Jassi in

Romania. New York, USA, 1914.02.10.; f. 188.
49 Részletek Kovács Ferenc gyulafehérvári hittanár úti-naplójából. Moldva, 1868. In: Vincze 2004.

71–84; 72.
50 APF, Scritture Riferite, Moldavia, Vol. 11 (1848–1861), ff. 225–230: Antonio de Stefano,

Visitatore Apostolico della Missione di Moldavia, Relazione della Missione di Moldavia. Ró-
ma, 1852.01.18.; 227v.
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dástól tartózkodnak”.51 Hasonlónak látta a helyzetet, de a vallási mellett a
nemzetiségi különbséget is megemlítette az általam már idézett császári-kirá-
lyi alkonzul, aki 1893-ban lejegyezte, hogy „a katolikus magyarok és az ortodox
románok közötti házasságok teljesen ismeretlenek”.

A katolikus–ortodox „szeparatizmus” Moldva falvaiban esetenként nyílt,
hol a magyar anyanyelvû katolikusok, hol az ortodox románok által kezde-
ményezett konfliktus formájában bukkant fel. A csángók a katolikus vallás-
hoz és ennek képviselõihöz való ellenséges hozzáállással, illetve erkölcstelen-
séggel vádolták a románokat: „[az] oláhok magyar katholikus leányokat meg
bestelenítették, gyermekeket csináltak, emberek oláhok katholikus asszonyo-
kat megfertõztették, urukat elhagyassák […]”.52 Ez az ellentét, különösen a
katolikus egyház ellen irányuló ortodox támadások, kicsiben, egy falu határa-
in belül vagy nagyban, az egész ország területén megfigyelhetõ. Errõl az ak-
kori sajtó is tanúsított: „Egy görögkeleti pap fanatikus agitációja egy katoli-
kus pap ellen. Cândea professzor pap, akinek szélsõséges nézeteit és vallási-
egyházi törekvéseit már ismerjük, még a tavaly teljes utálattal lépett fel a ka-
tolikus egyház ellen a Glasul Bucovinei címû napilap hasábjaiban, amikor fel-
hívta a keleti papságot és a kormányt, semmiképpen se engedjék meg, hogy a
pápa és a román kormány konkordátumot kössenek […]. Egyfolytában azt ki-
abálta: »nem akarunk itt államot az államban«, mivel az õ szûk látókörû el-
képzelése szerint a konkordátum által Románia 4 millió katolikusa számára
egy külön állam keletkezne. Nem akarja elfogadni azt a tényt, hogy az állam
határain belül katolikusok élnek; még nem képes arra, hogy a fanatizmus és a
partikuláris sovinizmus fölé emelkedjen […]. Nem tudja vagy nem akarja
megérteni, hogy a román államban élõ más nemzetiségûek és más vallásúak,
különösen a katolikusok, a román állampolgárok között a legjobbak és a leg-
hûségesebbek […].”53 Az idézett cikk szerzõje jogosan hangsúlyozza az ese-
mények fõszereplõjének ellenszenvét azokkal szemben, akik vallási vagy
nemzetiségi szempontból eltértek az „ortodox román” szintagmától. A hitté-

51 Bartok Géza levele Slauch Lõrinc szatmári püspöknek, a Szent László Társulat egyházi elnö-
kének a romániai magyar oktatás támogatásának lehetõségeirõl. Budapest, 1890. október
23. In: Vincze 2004. 121–126; 123. Kiemelés az eredeti szövegben.

52 APF, Scritture Riferite nei Congressi, Moldavia, Vol. 12 (1862–1880), ff. 172–174:
[Gorzafalva katolikus lakosainak kérvénye a pápához Funták Kozma gorzafalvi plébános
ügyében], Gorzafalva, 1864.03.29.; f. 173.

53 ASV, Arch. Nunz. Romania (1922), Pos. 366: [Marmaggi, Francesco, Nunzio Ap. in
Romania], Viaggio di Mons. Nunzio in Bucovina e Moldavia, Bukarest, 1923.01.31. Az idézett
rész a Marmaggi nuncius romániai útjáról szóló jelentéshez csatolt G³os Ludu, Tygodnik
Demokratyczny, Organ Polskiej Rady Narodowej na Bukowinie hetilapból. (Czernowitz,
188. sz. V évf. 1. o.).
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rítõk beszámolóiban is sok megjegyzést találunk a románok által használt
csoportosítási rendszerrõl, ami a lakosságot az ortodox románokra és az úgy-
nevezett „idegen elemekre” osztotta fel: „a román szakadárok a katolikusokat
a német vagy a magyar valláshoz tartozóknak nevezik; ezek szerint a néme-
tek, a magyarok és a katolikusok az õ szemükben szinonimák. Ez elsõsorban
azt jelenti, hogy azokat, akik a katolikus vallásra térnek, az »állam árulóinak«
tekintik. Mennyi lélek tért vissza a skizma keblébe ezen ördögi elõítélet okoz-
ta terror miatt! […]”54

A jogilag meghatározott vallásszabadság tehát a gyakorlatban nem létezett:
a románok a katolikusokat „idegen elemekként” kezelték, mivel az igazi román
csak ortodox állampolgár lehetett: „a magyar egyház ezen a földön ép úgy egy-
jelentésû a katholikussal, mint nálunk a Tiszaháton a magyar pap és magyar
vallás a kálvinistával.”55 Errõl a jelenségrõl Netzhammer érsek is irt: „sok ro-
mánnak a »katolikus« fogalom […] annyit jelent, hogy »német«, az összes ro-
mánnak pedig a »katolikus« szó patriotizmusellenes hangzású; […] évszáza-
dok óta, különösen a jászvásári egyházmegyében a románok mindegyik katoli-
kus templomot »biserica nemþeascã«-nak, azaz német templomnak nevezik.
Az új Nagy-Románia Vallásügyi Minisztériumában létezik egy »Idegen Vallá-
sok Osztálya«, mely vallások között, amelyeket hivatalosan idegeneknek hív-
nak, a római katolikus, az unitárius, a protestáns stb. vallás szerepel.”56 Az ér-
sek a római katolikus egyház jászvásári egyházmegyéjében élõ hívek helyzetére
az említett minisztérium által vezetett politika kontextusában hívja fel az olva-
só figyelmét: „még a jászvásári egyházmegye katolikusai is, akik […] mind ro-
mán nyelven beszélnek, és akiket románoknak tekintenek, benne vannak az
»idegen vallások« osztályban; szenvednek a sok korlátozás miatt, az ottani
papságot pedig abszolút nem tekintik egyenrangúnak az ortodox papsággal.”57

Emiatt a románok által diszkriminált, hátrányos helyzetbe hozott katolikusok
(nemcsak Moldvában) úgy érezhették, hogy az állam mint „második vagy har-

54 ASV, A.E.S., Austria-Ungheria (1916), Pos. 1096, Fasc. 469, 16802, ff. 19–26: Corrispondenza
riguardante la provvista della diocesi di Jassi, rimessa poi alla S.C. di Prop. Fide. Relazione di
Mons. Domenico Jaquet, Arcivescovo tit. di Salamina, circa la situazione politico-religiosa della
medesima Diocesi. Róma, 1916.05.12; f. 25v.

55 Részletek Ballagi Aladár történész A magyarság Moldvában címû útleírásából. Budapest,
1888. január. In: Vincze 2004. 111–117; 111. Kiemelés az eredeti szövegben.

56 ASV, A.E.S., Romania (1922–1930), Pos. 19, 22, Fasc. 2, 739, f. 2: L’Arcivescovo di Bucarest
„riferisce sul conto in cui è tenuta la Chiesa Cattolica in Romania”. 1922.

57 ASV, A.E.S., Romania (1922–1930), Pos. 19, 22, Fasc. 2, ff. 11–17: Promemoria dell’Arci-
vescovo di Bucarest sull’antico Regno di Romania: considerazioni generali, i Latini di Bucarest, i
Ruteni, gli Armeni cattolici. Bukarest, 1923.11.25.; f. 11v.
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madik osztályú állampolgárokat”58 kezelte õket, ami viszont azt eredményez-
hette, hogy a csángók nyelvi asszimilációjuk ellenére magukat továbbra is a ro-
mánoktól különbözõ, teljesen elszigetelt csoportnak látták.

KÖVETKEZTETÉSEK

A források alapján a csángókat a kutatott idõszakban kis lélekszámú, általában
mûveletlen paraszti közösségnek lehet tekinteni. Így természetesnek tûnik, hogy
a román lakosság által elnyomott csoportként soha nem harcoltak az autonómi-
áért, mûveletlenségük pedig az õket beolvasztani akaró románok dolgát könnyí-
tette. A gyakorlatban azonban a csángó társadalom egy része az elõrehaladott
nyelvi asszimiláció ellenére megõrizte e csoport különleges identitását.

Véleményem szerint a csángó társadalom azért tudta megõrizni identitását,
mert a román nyelvû lakosságtól elkülönült, viszonylag zárt csoportokban élt.
Ez a jelenség még egy falun belül is megfigyelhetõ.

A csángók és a román lakosság közötti határvonalat hagyományosan három
tényezõ jelentette: a vallás, a nyelv és a hagyományos, rendkívül konzervatív
életmód. E három tényezõ egyike – a nyelv – a románok által folytatott asszi-
milációs politika áldozata lett. Mivel a csángók nyelvileg jelentõs mértékben
asszimilálódtak a román ajkú lakossághoz, úgy gondolom, hogy identitásuk
megõrzésében a döntõ szerepet a katolikus vallás s az ezzel kapcsolatos kon-
zervatív életmód játszotta.

Természetesen a csángó identitás alakulására az itt nem érintett politikai
tényezõk is nagy hatással voltak. A veszélyforrás a románok szemében nem
csupán az volt, hogy a csángók magyarul beszéltek. Sokkal jelentõsebb volt a
magyar nyelv használatának a következménye, azaz a magyarországi magya-
rok érdeklõdése a csángók íránt. A magyarországi kezdeményezések leállításá-
ra a román kormány a politikai és anyagi zaklatás módszerét alkalmazta, és er-
re a Moldvában mûködõ katolikus hittérítõket akarta felhasználni. A románok
célja a magyar nemzeti eszme Moldvából való kiküszöbölése volt, a csángók el-
románosítása által pedig egy etnikailag s nyelvileg egységes román nemzetet
akartak létrehozni.

58 ASV, Arch. Nunz. Romania (1922), Pos. 366: [Francesco, Marmaggi Nunzio Ap. in Romania],
Viaggio di Mons. Nunzio in Bucovina e Moldavia. Bukarest, 1923.01.31. Az idézett rész a
Marmaggi nuncius romániai útjáról szóló jelentéshez csatolt G³os Ludu, Tygodnik
Demokratyczny, Organ Polskiej Rady Narodowej na Bukowinie hetilapból (Czernowitz, 188.
sz. V évf. 1. o.).
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Ebben a helyzetben a Szentszék az ortodox Romániában való politikai befo-
lyásáért aggódva elfogadta a román kormány feltételeit, jóllehet tisztában volt
a moldvai magyar ajkú hívek igényeivel. A római katolikus hit román nyelvû
népszerûsítési akciójával nagyban hozzájárult a csángó és a román lakosság
fokozatos nyelvi és vallási összeolvadásához.

A magyar oldal megpróbált szembeállni a Vatikán által gyakorolt politiká-
val. Sajnos azonban agresszív jellege és ideológiai kontextusa miatt a magyar
tevékenység nem segítette a csángókat identitásuk megõrzésében, sõt felgyor-
sította és fokozta az egymást erõsítõ, a csángók beolvasztását célzó román–
vatikáni politikát.
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LAJOS VERONIKA

„Felkelnének az öregek, lássák meg, milyen
jó élni most…”

Modernitás és migráció összefüggései Moldvában

A modernitáshoz társuló változások a moldvai csángó tradicionális faluközös-
ségek alapjaira gyakoroltak hatást. A Bákó (Bacãu) környéki falvak férfi lakos-
ságának a városi gyárakban vállalt munkája révén az átalakulás folyamatai
már a szocialista „modernizáció”, a gyors ütemû iparosítás idõszakában kezd-
tek jelenvalóvá válni a településeken.1 A társadalmi életben betöltött pozícióra,
a „beleszületéstõl” függetlenül kialakított szerepre alapozódó hierarchia, a tár-
sadalmi mobilitás lehetõségeinek felismerése és fokozatos kiaknázása a rend-
szerváltás után vált szélesebb körben alkalmazott gyakorlattá. Pontosan a ki-
tekintés, az elszakadás a premodern társadalmi berendezkedéstõl, a természe-
tes egyenlõtlenség világától, valamint a valóságban sehol érvényre nem jutó
esélyegyenlõség létezésének mint a modernség alapeszméjének felismerése
válhatott a külföldre irányuló munkamigráció egyik mozgatórugójává.2

A rendszerváltást követõen a moldvai szociokulturális életvilágba is beha-
tolt a modernitás eszmeisége, vagyis a szabadság és egyenlõség, illetve az egye-
temes fejlõdéssel összekötött haladás eszméje fokozatosan, bár korántsem
azonos mértékben és érvényességgel terjedt el – túlmutatva a szocialista idõ-
szak kényszeregyenlõségi elképzelésein. Emellett nyomaiban a modernitás di-
namikája, az öntudatos, véleményt formáló viszonyulás a társadalmi világrend
értékeihez, illetve azok érvényességéhez, az újabb és jobb iránti igény és ennek
keresése is feltûnt a moldvai faluközösségekben.3 A változás, tehát az esély-
egyenlõség eszméjének feltûnése, a bekapcsolódás a fejlõdés menetébe ugyan-
akkor lényegébõl adódóan a moldvai tradicionális társadalom értékeinek létjo-
gosultságát kérdõjelezte és kérdõjelezi meg. Mivel a „beszédben, magatartás-

1 Vö. Pozsony 2003.
2 Heller Ágnes az egyenlõség reális és formális megvalósulása közötti viszonyt a következõ-

képpen fogalmazza meg egyik tanulmányában: „A reális egyenlõtlenség a formális egyenlõ-
séggel nem összeegyeztethetetlen.” (Heller 1997. 119.)

3 Vö. Heller 2004. 4.
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ban, alkotásban csoportosan vagy intézményesen” gyakorolt kritika a premo-
dern társadalom születéstõl adott hierarchiáját, a természetesként kezelt
egyenlõtlenség világát és a hozzákapcsolódó értékrendet támadja.4 A mo-
dernitás a premodern közösséggel való szembesüléskor a kulturális értékrend-
szer és társadalmi rend eleve adott jellegét, eredetét és kulturális összefüggése-
it helyezi a középpontba.

A modernitás és a hagyományos moldvai csángó életvilág találkozása konf-
liktushelyzetet hoz létre, és változásokat, változtatásokat idéz elõ. A szembesü-
léskor a szociokulturális rendszer értékei és sajátosságai új formába rendezõd-
nek, ami azt jelenti, hogy a modernitás nem gyökerestül gyomlálja ki a korábbi
elképzeléseket, szokásokat, hanem módosítja azok tartalmi és formai kereteit.5

Az 1990-es években a romániai és moldvai változások mélységükben és inten-
zitásukban, továbbá a moldvai csángó kultúrára gyakorolt, átalakulásokat elin-
dító, megsokszorozódott hatásaikban tértek el a korábbi folyamatoktól.

Tanulmányomban a moldvai csángó szociokulturális életvilág átalakulásának
három elemét tárgyalom részletesebben: 1) a szerkezeti sajátosságokat jellemzõ
„párhuzamos különidejûség” sajátos esetét, az „összetett különidejûség” jelensé-
gét; 2) a munkamigráció nyomán testet öltõ kulturális idegenség kérdését; vala-
mint 3) az elõzõ kettõhöz szervesen kapcsolódó kétdimenziós morális viszony-
rendszer mint elfogadott erkölcsi gyakorlat problematikáját. A moldvai kultúra
sajátosságaira vonatkozó felvetéseket egyrészt egy 61 éves lujzikalagori asszony,
Klára életének történetein, én- és valóságreprezentációin keresztül, másrészt ál-
lomásozó terepmunkám tapasztalatai alapján fogalmaztam meg.6

„ÖSSZETETT KÜLÖNIDEJÛSÉG” MOLDVÁBAN

A moldvai szociokulturális életvilág struktúrájának átalakulása, átalakítása az
Ernst Bloch nyomán a kultúrfilozófiában és a társadalomtudományban megje-

4 Vö. Heller 2004. 5.
5 A szembesülés mind a folyamatok, mind azok értelmezésének szintjén különbözõ módon je-

lenhet meg a premodern kulturális rendszer teljes és végleges összeomlásától, azaz – Biczó
Gábor szavaival élve – a kultúra változásának „depravációs olvasatától” kezdve a krízis utá-
ni újrarendezõdésig. Tehát – Heller Ágnes nyomán – a tradicionális értékek 1) a régi formá-
ban újrarendezõdhetnek, 2) a végleges összeomlás fázisába kerülhetnek, 3) új formát ölthet-
nek, vagy 4) segíthetik a modern társadalmi berendezkedés megjelenését (Biczó 2005. 36–
41; Heller 2004, 5.).

6 Klára eredeti nevét, családtagjainak nevével együtt az anonimitás érdekében megváltoztat-
tam. A tanulmány megírásához szükséges kutatásokat az MTA DE Néprajzi Kutatócsoport
támogatása és a MÖB ösztöndíja tette lehetõvé.
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lenõ „párhuzamos különidejûség” jelenségével írható le.7 Ez a fogalom olyan
kulturális rendszerek párhuzamos jelenlétét, egymásmellettiségét takarja,
amelyek egy idõben, ugyanabban a földrajzi környezetben a szerkezeti sajátos-
ságok, a tér és az idõ felfogása, valamint a gondolkodásmód mentén különül-
nek el. A „párhuzamos különidejûség” fogalmát Hermann Bausinger vezette be
a néprajztudományba, a moldvai csángó kultúrára elõször Tánczos Vilmos,
majd Peti Lehel vonatkoztatta.8

Tereptapasztalataim szerint azonban Moldvában a „párhuzamos külön-
idejûség” sajátos esetével, az „összetett különidejûséggel” találkozhatunk. Az
„összetett különidejûség” a „párhuzamos különidejûség” jelentéstartományát
veszi alapul, tehát ugyanúgy az egy idõben, párhuzamosan egymás mellett élõ
szociokulturális rendszereket jelöli. Az „összetett” jelzõ azonban azt kívánja
szemléltetni, hogy a moldvai csángó életvilág többszörösen rétegzett kulturá-
lis-társadalmi felület, az egymás mellett mûködõ szociokulturális színtereknek
a fejlõdésként értelmezett láncolatban elfoglalt társadalomtörténeti helye kö-
zött többszörös szinteltérések is tapasztalhatók. Ezek a különbözõ szintek elõ-
ször a premodern ~ „falusi, lokális”; másodszor a modern ~ „román városi”; és/
vagy harmadszor a késõ modern vagy modern utáni idõszak ~ a külföldön dol-
gozó gyerekek révén közvetített „nyugat-európai nagyvárosi” értékkészlettel
rendelkezõ kulturális rétegeket jelentik. Sõt a csángó kultúra részterületein be-
lül a tradíció és a modernitás eszmeiségéhez egyaránt kötõdõ elemek párhuza-
mos jelenléte is megfigyelhetõ.

7 A különidejûség jelenségét elõször Marx ragadta meg a feudális gondolkodásmód és mun-
kamódszer modern piaci és tõkeviszonyok közötti továbbélésében, a változás ritmusára
vonatkoztatva. A két világháború közötti idõszakban a „párhuzamos különidejûség” fogal-
mát Ernst Bloch emelte a társadalmi és kulturális jelenségek vizsgálatának területére.
Bloch a következõképpen ír errõl: „Nem mindenki van ugyanabban a Mostban. Csak lát-
szólag vannak ott, azáltal, hogy ma láthatók. De ez még nem jelenti, hogy együtt élnek a
többiekkel.” (Bloch 1989. 111.) Bloch után a különidejûség az 1980-as években került is-
mét az elemzési és értelmezési mezõ fókuszába a német etnológiai és néprajzi, történeti
kutatások területén. A német néprajz és a „párhuzamos különidejûség” találkozási pontja-
inak bemutatását lásd Bausinger 1989. 24–37., illetve a különidejûség kérdésérõl lásd
még Kashuba 2004. 151–154.

8 Tánczos Vilmos a csángó kultúra egységes „szerkezet nélküli” jellegzetességérõl (többféle
érték, magatartásforma és ideológia együttes jelenlétérõl) a Keletnek megnyílt kapuja c. mû-
vében ír (Tánczos 1996. 97–173.), Peti Lehelnek a csángók szakrális életét „egyidejû
különidejûség-ként”, „párhuzamos különidejûségként” ábrázoló elképzelése a Kollektív láto-
mások a moldvai csángó falvakban c. tanulmányban is olvasható (Peti 2007. 95.); illetve Peti
2008. 386–389. A moldvai szociokulturális életvilág, valamint az „összetett különidejûség”
és a „kétdimenziós morális viszonyrendszer” kérdését lásd még Testek – tisztaság –
modernitás. Kulturális és társadalmi összefüggések Moldvában a „báje” kapcsán c. tanulmá-
nyomban (megjelenés elõtt).
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Részletesebben elemezve az „összetett különidejûséget” – kerülve a feltéte-
lezést, miszerint a falusi környezet premodern, paraszti formában konzerválta
volna a moldvai kultúrát, és az érintetlen maradt volna a városi hatásoktól –
az egyes szintek egyrészt a város és a falu mint életvilág, tehát a premodern és
a modern, illetve a román és a csángó kultúra közötti különbségekben ragad-
hatók meg. Ezt tovább árnyalja, hogy maguk a csángó faluközösségek is a tra-
dicionális kultúrából a modern társadalom létrejöttéig ívelõ változásfolyama-
tok más-más pontjain helyezkednek el. Másrészt a moldvai szociokulturális
életvilág jelenleg a nemzetközi munkavállalás révén a külföldi minták érvé-
nyességének beszivárgásával és elfogadásával a Kelet-, azaz a volt szocialista
államok egyikeként Románia és Nyugat-Európa fejlõdése közötti eltérésként
megfogalmazódó különidejûséggel is jellemezhetõ. Ez az eltolódás a késõ mo-
dern vagy modern utáni idõszak szintjét jelenti.

A moldvai szociokulturális életvilág szerkezeti sajátosságaként azonosított
„összetett különidejûség” fogalma a moldvai csángó kultúrát napjainkban jel-
lemzõ többszintû strukturális rétegzettségre mutat rá. Ez a jelenség, valamint
a késõbb kifejtendõ kulturális idegenség és a kétdimenziós morális viszony-
rendszer közötti összefüggések lényege, hogy a kulturális rendszerek egyidejû
halmozódása alapvetõen határozza meg az egyének közötti viszonyrendszere-
ket, a modern kihívásokra adott közösségi válaszokat, a viszonylag rugalmas,
elfogadó, de egyben szelektáló, adaptív viszonyulásokat – mind az idegenség-
hez, mind az eltérõ erkölcsi értékekhez kapcsolódóan.

MUNKAMIGRÁCIÓ ÉS KULTURÁLIS IDEGENSÉG

A migráció makroszinten alapvetõen a küldõ és a befogadó ország közötti gaz-
dasági és politikai kapcsolatok történetében gyökerezik, ennélfogva a vándor-
lás elsõsorban nem egyéni vagy közösségi döntés eredménye. A nemzetközi
munkaerõvándorlás tulajdonképpen inkább társadalmi, mintsem gazdasági
folyamat, aminek kialakulásához és fennmaradásához a társadalmi hálózatok
folyamatos kiépítése, illetve használata is nélkülözhetetlen.9 A moldvai falukö-
zösségek esetében is jól megfigyelhetõ ez a jelenség: egyrészt az ugyanazon te-
lepülésrõl kivándorolt egyének rendszerint egy adott városba és annak környé-
kére települnek, másrészt a munkamigrációban részt vevõk segítik más falube-
lijüket a vándorlási szándék megvalósításában. Értem ezen a pénzkölcsönzést,
korábban a fogadó nyilatkozat küldését vagy a közremûködõ támogatást a
munkahelykeresésben, illetve a lakhatási feltételek megoldásában.

9 Vö. Portes–Böröcz 2001. 72–74.
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A kibocsátó faluközösség és az egyén szintjén a köztudatban kialakuló kul-
turálisan szervezõdõ imaginációk nagyban hozzájárulnak a munkaerõ-vándor-
lás fenntartásához,10 valamint a rendszeres, országok közötti vándorlás, a
nemzetközi ingázás és a hosszabb ideig tartó, ideiglenesnek tekintett, de bi-
zonytalan végkimenetelû letelepedés mint életstratégia kialakulásához.11 A
Másikat és a Másik szociokulturális környezetét ábrázoló közösségi
imaginációk beépülnek a kulturálisan különbözõnek, az idegennek tulajdoní-
tott sajátosságok szövetébe. A kulturális idegenséghez fûzõdõ viszonyt egy
moldvai csángó asszony, Klára saját életvilágának és az ezen kívül elhelyezke-
dõ szociokulturális környezetnek a keresztmetszetében értelmezem. A mold-
vai csángó kultúra jellemzõit az egyén szintjén igyekszem megragadni, mivel a
megismerésnek ez a módja mélységében biztosít szélesebb körû rálátást a
szociokulturális életvilág sajátosságaira. A közvetlen találkozások a nemzetkö-
zi munkaerõ-vándorlás vonzataként megjelenõ külföldi, olasz- és németorszá-
gi utazások során történtek.12

Klára sokgyermekes családból származik, hét gyermeket nevelt fel, és jelen-
leg kettesben él férjével. A lujzikalagori asszony nem a Kárpát-medencei ma-
gyar nyelvû közbeszéd és a tudományos kutatók által életre keltett és táplált

10 Arjun Appadurai nevéhez fûzõdik a kulturálisan szervezõdõ imaginációk mint a társadalmi,
gazdasági folyamatokat alakító jelentõs tényezõk beemelése a társadalomtudományi kuta-
tásokba. (Appadurai, Arjun: Globale ethnische Räume. Bemerkungen und Fragen zur
Entwicklung eine transnationale Anthropologie. In: Beck, Ulrich (Hrsg.): Perspektiven der
Weltgesellschaft. Frankfurt am Main. 1998. 11–40. Idézi Járosi Katalin 2005. 90.)

11 Maria Bîrsan és Romana Cucuruzan bevallottan nem reprezentatív és az elvándoroltak etni-
kai hovatartozását sem említõ kutatása során a Romániából Spanyolországba vándorló em-
berekkel töltettek ki kérdõívet a migráció okainak felmérése érdekében. Az otthoni, azaz ro-
mániai munkatapasztalatok hiányát rögzítõ eredményük azonban arra enged következtet-
ni, hogy a külföldi munkavállalás a közép-, esetenként a felsõfokú tanulmányok befejeztével
igen jelentõs mértékben jelenik meg opcionális életstratégiaként a román társadalomban –
ami a moldvai csángó közösségekben is hasonló érvénnyel bírhat. (Bîrsan–Cucuruzan
2007.)

12 Dumitru ªandu bukaresti szociológus számos tanulmányt közölt a belföldi és a külföldre irá-
nyuló romániai migrációval kapcsolatban. 2001 novemberében és decemberében az egész
országra kiterjedõ kutatást végzett a román falvakra jellemzõ migrációs adatok feltárása és
elemzése érdekében (RCM = recensãmânt comunitar al migraþiei). A szerzõ a romániai me-
gyékbõl összesen 15 migrációs régiót hozott létre, amelyek hasonló migrációs jellemzõkkel
bírnak. Bákó, Vrancea, Galaþ és Neamþ megyék egypólusú migrációs régiónak számítanak a
migráció irányát tekintve, az RCM szerint ugyanis innen a lakosság 41%-a vándorolt egy or-
szág területére, Olaszországba. Emellett a falusiak 7%-a Magyarországra és 6%-a Törökor-
szágba migrált. (ªandu 2000. 5–52. – A kutatás és a publikálás évszámai közötti zavar oka,
hogy a Sociologie Româneasca szerkesztõsége 2002-ben jelentette meg a folyóirat 2000-es
számait.) Ez jelentõs mértékben egybeesik a Bákó megyei moldvai csángó faluközösségekben
tapasztalható vándorlási célirányokkal.
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romantikus vonzódással ábrázolt csángó múltban, hanem a kétnyelvû moldvai
csángó közösségeket napjainkban jellemzõ transzkulturális társadalmi térben
éli mindennapjait.13 Szülõfaluja mindössze pár kilométerre fekszik a megye-
székhelytõl, Bákótól. A város szerves részét képezi és képezte a kalagori falusi
lakosság életének, például a piacozás vagy az állami üzemekben folytatott
munkavégzés következtében. Mégis a földrajzi közelség az 1960-as évekig elsõ-
sorban a város nyújtotta lehetõségeket kiaknázó életmódból adódó gazdasági
kapcsolatokat és nem a kulturális, társadalmi kötõdéseket jelentette. A szocia-
lista idõszak a gyári munkák és a szükséges élelmiszerek beszerzése miatt
kényszerû érintkezési felületeket teremtett a város, elsõsorban Bákó, illetve
Karácsonykõ (Piatra Neamþ) és a falu, Lujzikalagor között. A rendszerváltás
után az elsõsorban társadalmi és kulturális kapcsolatok egyre inkább kiterjed-
tek a külföldi nagyvárosokra is, ezek a kötõdések az ott dolgozó kalagoriak el-
beszélései révén áttételesen jelentek meg a faluban, ugyanakkor a rokonlátoga-
tások alkalmával a közvetlen érintkezések hatására keletkeztek.

Tereptapasztalataim szerint a moldvai életvilágokat a modern európai di-
aszpórákban megfigyelhetõ jelenségekhez hasonló folyamatok szervezik. A
moldvai csángó szociokulturális valóság transzkulturális társadalmi tér: egy-
azon térbeliséghez kötõdõ életvilágon belül követel meg folyamatos eligazo-
dást két kulturális viszonyrendszer, a csángó és a román kultúra különbözõsé-
gei között; az egyéntõl egyaránt elvárja a részvételt és a megfelelést a csángó és
román kulturális rendszerek kihívásainak.

A napi élethelyzetekben szervesen egymás mellett élõ, funkcionalitásukban
azonban eltérõ közösségi tradíciókat tömörítõ moldvai mindennapi élet során
a lakosság csoportspecifikus életvilágokat mûködtet azonos földrajzi adottsá-
gok által meghatározott térben. Itt a mindennapok szintjén történik a csángó
és a román kultúra közötti rendszeres és természetes átjárás, a mindkét kultu-
rális közegben való egyidejû és folyamatos jelenlét – a megkettõzött, azaz két
eltérõ kulturális hagyományban benne lét.

A transzkulturális társadalmi tér és a fentebb említett „összetett különide-
jûség” közötti különbség abban ragadható meg, hogy az elõbbi a cselekvés és
az identitásképzés mozgatórugójaként, bevett társadalmi gyakorlatként a ro-

13 A modern európai diaszpórák transznacionális folyamatainak és a kétnyelvû moldvai csán-
gók szociokulturális valóságának hasonlóságait, az ehhez kapcsolódó gondolatokat és a
transznacionalizmus alkalmazási lehetõségeit a moldvai csángók körében Niedermüller
(2005) felvetése nyomán elsõként említi Lajos 2006, 177–184. A moldvai csángó életvilág és
a transzkulturális társadalmi tér összefüggéseinek részletesebb kifejtését lásd még Lajos
2008, illetve A nemzeti eszme és a moldvai csángók életvilága. „Románosító” és „magyarosító”
csángó életpályák c. tanulmányomat (megjelenés elõtt). Peti Lehel a transznacionalizmus és
a vallás viszonyát tárgyalja a moldvai csángók körében (Peti 2008).
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mán és csángó kulturális rendszerek közötti mozgás sajátosságait határozza
meg. Az elemzést segítõ „összetett különidejûség” fogalmával a csángó kultúra
és a külvilág különbözõ társadalomtörténeti idõkkel azonosított egységeit kí-
vánom szemléltetni, valamint Klára, az egyén, illetve a lujzikalagori közösség
többdimenziós viszonyulását az eltérõ sajátosságokhoz, ezzel ráirányítva a fi-
gyelmet a moldvai szociokulturális életvilág szerkezeti összetettségére, a kul-
turális rendszerek egyidejû halmozódására.

A Klára által az önmaga és az „idegenség” közötti viszonyrendszerben meg-
alkotott képek és képzetek az emlékezés során a tapasztalatokat és élménye-
ket bemutató elbeszélések formájában fogalmazódnak meg. Számos történet
beszéli el a külföldi utazásokat, a látottakat, az Olasz- vagy Németországban
észlelt nyelvi, etnikai, kulturális-társadalmi eltéréseket, amelyek a saját és ab-
szolút idegen síkjának két végpontja között helyezkednek el. A különbözõség
elemei pozíciójukat szituatív módon, értéküket a megismerési és a befogadási
folyamatban való elhelyezkedésük függvényében változtatják.

Klára magáról az úton levésrõl és a megérkezés eseményeirõl is többször be-
számolt. 2007 májusában, elsõ repülõútja alkalmával meglepõ természetesség-
gel viszonyult az új körülményekhez. A következõképpen válaszolt az ismeret-
len helyzettõl és a repüléstõl való félelmet csillapító megnyugtató szavakra:
„Nem leszek magam, más emberek is lesznek rajtam kíjül.” Ezenfelül közölte,
hogy nyugtatót is vett be az útra, és nincs mitõl tartania, hiszen „menen a világ
es”. Azaz a repülõgép mint utazási eszköz elfogadottsága a faluban és a közbe-
szédben, azt Klára számára is a bevett és gyakorolható szokások tartományá-
ban jelenítette meg. Az „avion” (repülõgép) a közösségi alkalmazás révén ke-
rült Klára mentális terébe, és egyúttal fel is szabadult az ismeretlenhez, a ve-
szélyeshez, az idegenhez kapcsolódó tényezõk nyomása alól.

A külföldi munkavállalás az 1989-es rendszerváltást követõen, de különösen
az 1990-es évek második felétõl kezdve az alapvetõ életstratégiák egyikeként
Klára számára is az életvilág térbeli és kulturális kereteinek kiszélesedését je-
lentette.14 Mivel õ maga nem tartozik a külföldön munkát vállalók közé, a kul-
turális idegenség reprezentációs formáival közvetve a televízióban, illetve a
családja és szomszédjai elbeszéléseibe szõtt kulturálisan szervezõdõ imagi-

14 Az életstratégiaként mûködõ külföldre vándorlással összefüggésben Mohácsek Magdolna és
Vitos Katalin elemezte a moldvai magyarfalusi lakosság fogyasztási szokásait. Fogyasztói tí-
pusokat hoztak létre a pénz hasznosításának jellegzetességei alapján. Eredményeik szerint a
vendégmunkások tartalékolják a megszerzett pénzt, és/vagy tárgyakat vásárolnak belõle, az
életmód átalakításába fektetik a külföldrõl hazahozott, hazaküldött összegeket. Tanulmá-
nyukban presztízsértékû tárgyvásárlásnak és befektetésnek minõsül például a személygép-
kocsi, a víz bevezetése a házba, a fürdõszoba megépítése, a kõbõl épített ház. Lásd
Mohácsek–Vitos 2005. 214–225.
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nációkon keresztül, valamint közvetlenül a turisztikai mobilitás résztvevõje-
ként szembesült. A szóban átadott ismeretek és a vizuális közvetítés révén Klá-
ra számára az elõbbi két esetben egy áttételeken és mások sajátos értelmezése-
in keresztül konstruálódó idegenség-képzet formálódott – a Másik és a Másik
kultúra személyes megtapasztalását nélkülözõ élményként.

Napjainkban már a középkorú generáció tagjai is mind rendszeresebben
vesznek részt a külföldi munkavégzésben – sokszor saját, fiatal felnõtt gyer-
mekeiknek segítenek a háztartás fenntartásában és a kisunokák felügyeleté-
ben. A nemzetközi munkavállalás elfogadott jelenléte a faluközösségben mind
az egyéneket, mind a családokat kényszerû módon kapcsolja be a migráció-
ba.15 Lujzikalagor társadalmi viszonyai áttetszõk, és az újonnan beáramló ja-
vak a kapcsolatrendszerben jobban érzékelhetõ és nagyobb különbségeket
idézhetnek elõ, mint városi környezetben. Ily módon a család elsõsorban azál-
tal õrizheti meg relatív réteghelyzetét a falusi hierarchiában, ha alkalmazko-
dik, és részt vállal a munkamigrációban.16 Klára is örömmel csatlakozott volna
az Olaszországban „munkázók” köréhez, azaz választott volna az olasz szolgál-
tató szektornak a kelet-európai, nõi vendégmunkások uralta munkakörei kö-
zül: idõs emberek napi gondozását vagy akár gyermekfelügyeletet is vállalt vol-
na. Klára ugyanakkor szembesült saját korlátaival, a munkaerõpiacon való
helytálláshoz szükséges erõ és egészség hiányával.

A lujzikalagori nõk külföldi munkavállalását nemcsak a nemzetközi szinten
érzékelhetõ gazdasági mozgások és a faluközösséget érintõ gazdasági viszo-
nyok, illetve a kulturális imaginációkhoz kapcsolódó különbözõ társadalmi fo-
lyamatok keltették életre, hanem a nõknek a korábbiaktól eltérõ külsõ megíté-
lése és önmeghatározása is. A gazdasági-társadalmi kihívásoknak megfelelve
az utóbbi 7-8 évben elfogadottá vált a kis- vagy többgyermekes édesanyák kül-
földre vándorlása, amit a közbeszéd is megerõsít az anyagi javak megszerzésé-
nek szükségességére és a gazdasági racionalitásra hivatkozva – miszerint
Olaszországban, Spanyolországban vagy más nyugat-európai országban a
szakképzettséget nem igénylõ munkát jobban megfizetik, illetve, hogy a nõk
könnyebben jutnak munkához.

Klára saját gyermekeinek vágyott hazaköltözését is a vándorlás szóbeli legi-
timációjaként beszéli el: „Ha kapódna itten munka s meg es fizetnék, hazajõnének
a gyerekek!” – azaz a közbeszédben elsõsorban a munkahelyek hiánya és az

15 Az 1990-es években a háztartások váltak a migrációkutatás központi elemzési egységévé,
ami egyaránt magában foglalta a makro- és a mikroszintû változásokra adott válaszokat, az
elvándorlókat döntéshozókként szemléltette, és ismételten szerephez juttatta a kulturális és
társadalmi változókat az értelmezésben. (Prónai 2003. 359.) Ennek a tendenciának képezi
részét az egyének és a kibocsátó közösség kulturális-társadalmi sajátosságainak vizsgálata
is.
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alacsony fizetés támasztja alá a fiatalok külföldre vándorlását és letelepedését.
Annak ellenére, hogy Romániában lassan munkaerõhiány lép fel a különbözõ
szakképzettséget követelõ munkák területén, és megindult a visszavándorlás
folyamata is. A munkaerõhiányt Klára is éppúgy érzékeli saját falujában, mikor
kijelenti, hogy: „Nehezen kapódik ember [az egyes munkák elvégzéséhez], mer
mind elmentek Itáléba. Kalagorban a restesek, a részegesek s az öregek marad-
tak.”17 Klára számára nemcsak a szakértelmet követelõ feladatok elvégzése üt-
közik akadályokba, hanem a nagyobb, szezonális munkák teljesítéséhez szük-
séges családi munkaerõ hiányának pótlása is problémát jelent. Emellett azon-
ban gyermekei távolléte társadalmi szerepeiben is nehézségekkel szembesíti,
hiszen a korának és társadalmi pozíciójának megfelelõen a nagyszülõi felada-
tok teljesítését elõíró funkciót sem tudja betölteni. Ehelyett kitette az unokák
fényképeit a falra, hogy naponta lássa õket, és legalább képzeletben velük le-
hessen. A rokoni kapcsolatok beszûkülése a faluban vagy a Bákóban maradt
testvérekre, valamint a társadalmi hasznosságérzet csökkenése mind hozzájá-
rul Klára azon vágyának megfogalmazódásához, hogy a külföldre vándorlás el-
fogadása ellenére hét gyermekébõl legalább egyetlenegy hazatérjen szülõfalu-
jába vagy a régióba.18

Klára a tudás, a képzettség és a munkalehetõség összefüggéseivel kapcsolat-
ban a következõ tanulságokat fogalmazza meg. Tisztában van vele, hogy „vég-
zettségének” megfelelõen, azaz ennek hiányában csak az élettapasztalatok fel-
használását követelõ, tehát a számára érthetõ és korábban is végzett feladatok
teljesítésére képes. „Nem fogsz dolgozni a birouba (az irodába)!” – mondja ma-
gáról, felismerve az írásbeliség, a tanulásra fordított idõ és a tudás társadalmi-
lag elfogadott értékét. Éppen emiatt kérdez rá a Németországban élõ, bolti el-

16 Vö. Csata Zsombornak és Kiss Tamásnak az erdélyi migrációs potenciálról írott tanulmá-
nyával. A szerzõk a migrációs szándék okait hat csoportra osztják: 1) szociodemográfiai
okok; 2) családi háttér; 3) kontextuális okok; 4) a család relatív réteghelyzetének megõrzése
érdekében tett lépéseket okként a „vándorlást befolyásoló vagy annak elõkészítésében sze-
repet játszó tõkékhez” sorolják; 5) mentális-szociálpszichológiai okok; 6) „integráltság–in-
tegrálatlanság”. Lásd Csata–Kiss 2003. 7–38.

17 A normasértésként értelmezett túlzott alkoholfogyasztás és a munkavégzés összeegyeztet-
hetetlenségével kapcsolatos problémákról lásd még Kotics 1999. 64.

18 Amikor a felnõtt gyerekek Lujzikalagorba vagy Bákóba való visszatérésérõl esik szó, Klára
rendszerint számba veszi a lehetõségeket: a saját gyermeket/gyermekeket nevelõ lányai és
legidõsebb fia nem költözik vissza Romániába, az olasz férfival összeházasodott lánya sem
tér vissza hosszabb idõre a nyári látogatásokon kívül. A felsorolás végén a legkisebb fiú
marad, aki jelenleg minden erejét a munkájának szenteli – építkezéseken dolgozik –, és a
testvérein, illetve barátain kívül nincsen Olaszországban egyéb, szorosabb személyes kö-
töttsége. Emiatt és a moldvai szokásoknak megfelelõen Klára és férje 2007-ben a legkisebb
fiúra íratta a lujzikalagori lakóházat, a portát a szülõk késõbbi eltartásáért és gondozásá-
ért cserébe.
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adóként dolgozó menye, Heni munkájára is. Heni német származású édesapjá-
val és magyar édesanyjával az 1990-es évek elején vándorolt Németországba
Temesvárról, ahol a magyar és a német nyelv mellett az iskolában románul és
angolul is megtanult. Klára éppen Heni nyelvtudása és a tanulással töltött évek
miatt találja érthetetlennek, hogy Heni nem változtat állást, és megelégszik az
eladói pozícióval az egyik multicégnél.

Más alkalommal maga Klára beszél az egyes foglalkozásokat a társadalmon
belül különbözõ helyi értékekkel felruházó elõnyökrõl és hátrányokról. Például
amikor férje ugyan megdicséri a televízió dalmûsorában éneklõ férfit, de ön-
magával összemérve azt is megjegyzi, hogy az énekes nem végezhet nehéz, fizi-
kai munkát, hiszen ápolt kezeinek látványa egyáltalán nem erre utal. Klára ek-
kor a következõkkel válaszol: „De kend sem tud úgy énekelni s csánni a
sztádzsiun [színpadon], ahogy õ! Erre születni kell, mit gondol kend?” A tanulás
mellett Klára számára a „veleszületett” érzék, a tehetség, a természetes hozzá-
értés és annak kibontakoztatása is fontos szempontként jelenik meg a társa-
dalmi munkamegosztás adott helyének sikeres elérésében. A modernitás vilá-
gának szellemiségével is áthatott lujzikalagori közösségben Klára számára az
egyén társadalomban elfoglalt helye már nemcsak a múlt segítségével, azaz a
szülõk, nagyszülõk társadalmi pozíciójának ismeretében ragadható meg, ha-
nem a többi emberhez fûzõdõ anyagi, mûveltségi, hatalmi és munkamegosztá-
si kapcsolatok nyomán is értelmezõdik.19 Itt sejlik fel a modernitásra jellemzõ
esélyegyenlõség eszméjének beszivárgása a moldvai csángó hétköznapokba is
– a társadalmi hierarchiában betöltött különbözõ státusok elérhetõségének
valós lehetõsége, a hozzájuk kapcsolódó pozitív és negatív sajátosságok felis-
merésével együtt.

KÉTDIMENZIÓS MORÁLIS VISZONYRENDSZER MOLDVÁBAN

A modernitás hagyományos társadalmakra gyakorolt hatásainak elemzésekor
meglehetõsen problematikus egy fõ elembõl okozatként levezetett különbözõ
tényezõket vagy egyetlen összetevõt – például az egy fõre jutó termelés szám-
adatait – meghatározni a modernség fokmérõjeként. Ugyanígy a tényezõk kö-
zötti kölcsönhatások formáját sem lehet általánosan minden kultúra esetében
érvényesnek tekinteni, hiszen a különbözõ kulturális rendszerek eltérõ módon
reagálnak a modernitás kihívásaira, a tényezõk egymáshoz való viszonya a tér-
és idõbeli változók mentén adott kultúrán belül is eltérõen alakul. Eszerint a
modernitásnak a moldvai csángó kultúra változását elõidézõ alapvetõ elemei

19 Vö. Kuczi 1998.
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és a köztük lévõ összefüggések a moldvai szociokulturális életvilág azon sajá-
tosságainak függvényében határozhatók meg, amelyek egymástól eltérhetnek a
földrajzi elhelyezkedésnek és a kutatás idõdimenziójának megfelelõen. A luj-
zikalagori asszony jelenre vonatkozó elbeszélései körvonalazzák a moldvai
csángó modernitás alapvetõ lokális elemeit a faluközösség, a moldvai szo-
ciokulturális életvilág és a modernitás tényezõinek találkozási pontjaiban, va-
lamint a közöttük lévõ kölcsönhatásokban.

A modernitásra jellemzõ elemek keveredésének érdekes formája fedezhetõ
fel Lujzikalagorban. Tereptapasztalataim szerint itt a világkép szerves részét
képezi az egymástól eltérõ struktúrák mentén felépülõ premodern és modern
szociokulturális valósághoz fûzõdõ viszony, amit „kétdimenziós morális vi-
szonyrendszer” elnevezéssel illetek. Ez a fajta viszonyulás a világképet szervezõ
elvek gyakorlati alkalmazásában tesz földrajzi különbséget a saját, azaz „falu-
beli” és az idegen, azaz „városi”, „nagyvárosi” környezet között. A földrajzi érte-
lemben vett tér különbözõ helyein érvényességet és legitimitást nyerõ morális
minták és magatartásformák egyfajta párhuzamosan élõ, de térbeliséghez kö-
tõdve mûködésbe lépõ világokat hoznak létre.

A lujzikalagori és a „városi”/„nagyvárosi” életvilághoz fûzõdõ viszonyban
megmutatkozó eltérések a faluközösségben a Klára által észlelt átalakulások
tapasztalataiból és Klára saját külföldi, illetve egyéb, városhoz kapcsolódó él-
ményeibõl táplálkoznak. A kétdimenziós morális viszonyrendszer egyik példá-
ja a házasság elõtti együttélés kérdése, amit a másik fél személyiségét feltáró
lehetõségként, elméletben helyesnek és követendõnek tartott ismerkedési for-
maként fogadnak el. A faluközösségben ennek megvalósulása mégis elképzel-
hetetlen, ezzel szemben a városon vagy külföldön élõk esetében érvekkel alátá-
masztható és elfogadható gyakorlatként tartják számon.

Ugyanez a helyzet a válással is. Különbség abban mutatkozik, hogy ezt a fa-
luközösségen belül a migráció bizonyos mértékben lehetõvé teszi – annak el-
lenére, hogy a család Moldvában jelenleg is „szakrális alapokon álló intéz-
mény”.20 Bizonyos esetekben a külföldi munkavállalás a kiscsaládi vagy
affinális rokonsági rendszerben kialakult problémák megszüntetése érdekében
tett stratégiai lépés. Tulajdonképpen a különélés egyik formája, válás „nu cu H
mare, cu h mic”, azaz „nem nagy, hanem kis h-val” – tehát a hivatalos és tekin-
téllyel rendelkezõ intézmények elõtt és által el nem ismert módon. Az elván-
dorlás a családon belül kialakult és meg nem oldható problémák legitim, falu-

20 Kotics József az egyéni szempontok figyelembevételét – mint például durva, iszákos férj,
lusta, erkölcstelen feleség – és az egyedi megítélés általánosabbá válását hangsúlyozza a fa-
lusi csángók körében történõ válások esetében. Újraházasodáskor a valláscsere gyakoriságá-
ra mutat rá. Vö. Kotics 1999, 63.
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beli megoldását is jelenti – esélyt teremtve a családi béke helyreállításához.
Klára heves kitörése is érzékelteti az újfajta gondolkodásmód hétköznapi je-
lenlétét: „Nem néznék én szembe egy iszákossal! Mennék Itáléba bábát [idõs
asszonyt] õrizni!”

Klára esetében a vallásosság terén is egyfajta megengedõ magatartás figyel-
hetõ meg. A külföldi nagyvárosokban élõ gyermekei számára úgymond felmen-
tést ad a falubeli hagyományokat követõ templomba járás szokásai alól – elvá-
rásai elsõsorban a vasárnapi misék rendszeres, ha nem is hetenkénti látogatá-
sára korlátozódnak. Ellenben amíg gyermekei Kalagorban töltik szabadságu-
kat, megköveteli tõlük a megjelenést a vasárnapi misén. Egyrészt mivel a falu-
közösség és a közbeszéd „szeméremnek” (szégyennek) tekinti a szertartáson va-
ló részvétel elmulasztását, másrészt a Klára világképében szervezõelemként je-
len lévõ hit és mindennapi vallásgyakorlás is ezt követeli meg.21 Ennek teljesí-
tését gyermekeitõl maradéktalanul elvárja saját lujzikalagori környezetében,
míg a nagyvárosi miliõben idõnként eltekint misére látogatásuktól – annak el-
lenére, hogy õ maga az olasz- és németországi tartózkodások idején is eljár va-
sárnaponként a templomi szertartásokra, és ebben a nyelvek ismeretének hiá-
nya sem akadályozza meg.

Klára útra kelés elõtt rendszeresen keresztet vet, és románul kéri az Úristen
segítségét: „Doamne ajutã!” Ugyanakkor férjétõl is elvárja, hogy a nagyobb uta-
zások elõtt ugyanezt tegye elinduláskor. Erre nem egy alkalommal fel is szólí-
totta: „Ej, kend vessen keresztet, azzal nem árt!” – mondta, és aztán elhelyezke-
dett az ülésen egyik keresztgyermeke kocsijában, aki a repülõtérre szállította
õket.

A kétdimenziós morális viszonyrendszer létrejöttét nemcsak a moderni-
tásnak köszönheti, hanem a transzkulturális társadalmi tér létezésének és a
benne foglalt szituatív helytállásnak, valamint a nemzetközi munkamigráció
mint létstratégia általánossá válásának is. Ez utóbbi feltételezi a vándorlás
jelenségének hétköznapi narratív és gyakorlati elfogadását, ami aztán a kibo-
csátó közösség elé kihívásként állította az „elvándoroltak” és a „vándorlásban
lévõk” új szociokulturális környezetének elismerését és a szembesülést az el-
térõ értékkel.

Klára példája jól szemlélteti, hogy a szembesülés a modernitásnak a moldvai
szociokulturális rendszerre gyakorolt hatásaival, a ráhangolódás a változások-
ra nem okoz különösebb törést a lujzikalagori asszony életében, a találkozás
az új morális kihívásokkal nem kelt nagymértékû felháborodást. Ez rendsze-
rint mindaddig fennáll, amíg a két morális viszonyrendszer nem terjed túl sa-

21 A kibeszélés, a pletyka mint közösségi szankció mûködésérõl Moldvában lásd még Kinda
2005. 35–36; Kinda 2008. 366; Kotics 1999. 64.
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ját érvényességi körének földrajzi határain, és a közvetlen környezetben, a fa-
luközösségben érvényben marad az, hogy a hagyományostól való elmozdulá-
sok fokozatosan történnek, illetve megmarad az elméleti és a gyakorlati kü-
lönbségtétel, miközben azonban idõrõl idõre megvalósul a formai és tartalmi
újdonságok közösségi jóváhagyása.

*

Érdemes felfigyelni arra, hogy a nemzetközi munkamigráció mint létstraté-
gia mûködését és a hozzá kapcsolódó változások legitimitását korántsem csak
a gazdasági szükségszerûségek, a küldõ és a befogadó országok közötti politi-
kai, gazdasági kapcsolatok és a kulturálisan szervezõdõ imaginációk biztosít-
ják, hanem maga a moldvai csángó kultúra értékmezõinek sajátosságai is. Te-
reptapasztalataim szerint ezek a jellegzetességek a kulturális rendszer egyfajta
nyitottságát, a transzkulturális háló jelenlétébõl következõen a mindennapi
szituatív helytállás mûködését és ezen keresztül az alkalmazkodás, illetve az
idegenséghez való megértõ viszonyulás, az elfogadás strukturális beágyazott-
ságát körvonalazzák. Ezen sajátosságokat is ötvözõ, a modernitás dinamikájá-
nak mûködése következtében érzékelhetõ premodern életmódra vonatkozó,
inkább valamiféle szégyenérzetrõl, mintsem tudatos szembefordulásról árul-
kodó társadalomkritikai kontextusban válik értelmezhetõvé Klára vágyként
megfogalmazódó mondata: „Felkelnének az öregek, lássák meg, milyen jó élni
most…”
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TÁNCZOS VILMOS

A magyar szentek moldvai kultuszának
történeti rétegei

A moldvai római katolikus egyházmegyében – a kisebb kápolnákat nem
számítva – 240 felszentelt római katolikus templom áll.1 Közülük kettõnek
van magyar védõszentje: a pusztinai (Pustiana) templomnak Szent István ma-
gyar király, a Szucsava (Suceava) melletti bukovinai Ickány (Iþcani) templomá-
nak pedig Árpád-házi Szent Erzsébet a patrónusa.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a mintegy negyedmilliós lélekszámú egyház-
megye2 katolikus lakosságának zöme magyar eredetû, a magyar védõszentek
mai 1% alatti aránya akár meglepõnek is mondható. Ha azonban történeti
szempontból vizsgáljuk a moldvai egyházmegye szentkultuszának alakulását,
a magyar szentek tiszteletére vonatkozóan is árnyaltabb képet kapunk.

1. A KÖZÉPKORI MAGYAR SZENTKULTUSZ EMLÉKEI

A középkor utolsó századaiban – zömmel a 14. században, Nagy Lajos király
uralkodása idején – Moldvában megtelepedett katolikus moldvai magyar és
német etnikum társadalmilag erõsen rétegzett volt. A katolikus magyar etni-
kum jelen volt a vajdák környezetében, a birtokos bojárok között, a katonai
életben, a városok kézmûves társadalmában és a szabadparaszti társadalom-
ban egyaránt. A 16. század elején a mintegy 25-30 000 fõnyi, nagyobbrészt ma-
gyar, kisebbrészt német katolikus lakosság Moldva összlakosságának több
mint 10%-át tette ki.3

1 Almanahul Presa Bunã 2005. Iaºi, Editura Presa Bunã, 2005. 316–340. (A továbbiakban:
Almanah 2005.)

2 Egyházi kimutatás szerint 2005-ben az egyházmegye katolikus lakossága 256 434 fõ volt,
ami a nyolc moldvai megye 4 680 955 fõs összlakosságának 5,2%-a. (Almanah 2005. 296–
298.)

3 Tánczos Vilmos: A moldvai csángók asszimilációja történeti perspektívában. Székelyföld, X.
2006. 11. 114–136.
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A magyar szentek középkori moldvai kultuszára számos jel utal, mindenek-
elõtt a középkori eredetû moldvai csángó népcsoportok archaikus folklórjából
következtethetünk ilyen kultuszformákra. A középkori igricek hõsi énekkölté-
szetébõl maradt fenn a következõ balladatöredék Szent István királyról, amit
Kallós Zoltán gyûjtött egy világtalan analfabéta öregembertõl Lujzikalagorban
az 1950-es években: „Magyar Istán királly, / Országunk istápja / Felköté a kard-
ját, / Vevé trombitáját. // Kiment zajtójába, / Zudvarába lépett, / Hangozá keletre /
S napszentületére, // Hogy gyüllyenek össze / Az õ gyermekei, / Az õ gyermekei, /
Hadbeli fiai. // Össze es gyülének. / Fegyver alá tette, / S háboruba indult /
Dusmány eleibe.”4 A húshagyat eredetmondáját, vagyis a katolikus nagyböjt há-
rom nappal késõbbi kezdetének magyarázatát a középkori eredetû moldvai
csángó falvakban ugyancsak Szent Istvánhoz, az újabban települt székelyes
csángó falvakban pedig inkább Szent Lászlóhoz kapcsolják. A széles körben el-
terjedt monda szerint a katolikusok böjtje azért kezdõdik a húshagyókedd utá-
ni hamvazószerdán, azaz a böjt elsõ hetének közepén, vagyis az ortodoxok
böjtjénél három nappal késõbben, mert a pogányokkal (tatárokkal) vívott csa-
tából hazatérõ Szent István király azt kérte az Istentõl (más változatokban a
püspökeitõl), hogy még két napig õ is mulathasson a családjával (változatok-
ban: a királynõvel) és az ország uraival együtt. A csángó néphagyományban –
a fenti történeten kívül – Szent Istvánhoz kapcsoltan élt még az
országalapításnak, a kereszténység elterjesztésének és az országfelajánlásnak
mondai szüzséje is. Egy a középkorból származó képzet szerint a moldvai
csángóság Magyarországot Szent István király, illetve az országfelajánlás nyo-
mán Mária országának tartotta. A moldvai csángók középkorias vallásos világ-
képének egyik megnyilatkozása volt az is, hogy a Magyarországot 1916. au-
gusztus 28-án éjszaka váratlanul megtámadó román hadsereg csángó katonái
között voltak olyanok, akik a román hadseregbõl elszökve, Magyarország hatá-
rán önként adták meg magukat a visszavonuló magyar határõrségnek azzal az
indoklással, hogy õk Mária országa ellen nem harcolnak, ugyanis Mária meg-
bünteti azt, aki az õ országára fegyverrel támad.5

Noha a magyar szentek – mindenekelõtt Szent István és Szent László – kul-
tusza a Moldvában megtelepedett magyarság körében erõs lehetett, a 14–15.
századból nincsen adatunk arra nézve, hogy valamelyik moldvai katolikus
templomnak magyar védõszentje lett volna. Ezekre a századokra a moldvai

4 Kallós Zoltán: Ismeretlen balladák Moldvából. Néprajzi Közlemények, III. 1958. 1–2. 51.
5 Dáné Tibor kolozsvári író közlése 2006. május 26-án. Az eset az író édesapjával történt, aki

magyar katonatisztként szolgált a Törcsvári-szorosban, és akinek embereinél a román betö-
rés éjszakáján két reszketõ dezertõr csángó katona jelentkezett önként, a fenti indoklással
magyarázva a dezertálás tényét.
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missziókat vezetõ domonkosok, majd ferencesek nagyfokú Mária-tisztelete jel-
lemzõ, a történelmi források a gyakori Mária-dedikációkon kívül fõleg a Szent
Péter és Pál, Keresztelõ Szent János, Szent Mihály arkangyal, az „Úr színe” (Ol-
táriszentség) és a Szentháromság templomait említik. De írásos források híján
is joggal feltételezhetõ, hogy az északi csángó Kickófalva (Steczkófalva, romá-
nul Teþcani) Szent István-patrocíniuma középkori eredetû. Egy 1679-ben kelt
dokumentumban az áll, hogy Kickófalva búcsúját augusztus 20-án tartják,6 de
a templomdedikáció biztosan sokkal régebbi, ugyanis a 16. és 17. századra
már a moldvai katolicizmus erõteljes visszaszorulása volt jellemzõ, a titulus-
nak tehát korábbinak kell lennie. Kickófalva 1872–1874 között épült fatemp-
loma is Szent István-templom volt,7 de ezt az 1930-as években lebontották, és
az idõközben felépült új templomot már Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére
szentelték fel.8 Az új templomban egy ideig a régi Szent István-szobornak is
volt helye, de az 1980-as években a többi régi szoborral – Szent Péterrel és
Szent Pállal – együtt végleg eltávolították. Ekkor a falu utolsó még magyarul
tudó öregembere felújította, átfestette és a régi templom helyén egy saját kezû-
leg épített sziklabarlangban helyezte el a lomtárban porosodó régi szobrokat.
„Ijén hosztam ki Szentisztánt a temlecbõl!” – mondta büszkén.9 Az 1455-ben
már adatolt Steczkófalva (illetve Kiskófalva) településnévben kétségkívül az
István név szláv becézõ alakja rejtõzik,10 de maga a falunév minden bizonnyal
nem a Szent István, hanem a falut alapító István nevû magyar birtokos nevét
õrzi. (Analóg korabeli moldvai csángó településnevek: Forrófalva, Bogdánfalva,
Dsidafalva, Tamásfalva, Egyedhalma stb.)

A moldvai csángók körébõl egy lujzikalagori adatközlõtõl egyetlen változat-
ban került elõ az a monda, amely Szent Imre herceg halálát meséli el jellegze-
tes középkorias szemléletben, az elháríthatatlan jóslat központi motívumával:
„Immá Imrének a veszedelmit tudod, nem? Szent Istvánnak a fijának. Szent Imre
herceg! A nagy vadkanval… Õ megházasodott, s õ ment vadászni. Ment vadászni az
erdõben, s kiállott elejibe egy öregasszon. S mondotta neki: – Térj meg vissza, Imre
herceg, térj meg vissza, met nagy veszély vár tova! – S akkor õ azt mondotta: – Kar-
dom erõs, kardom éles, az Isten tuttya nékül nem gordul meg a hajszál az én fejem-
be! – S akkor azt mondotta még: – Új pár éfijú, térj meg vissza, met hogy elébb
mentél tova, ott nagy veszély vár! Megöl! – S akkor azt mondotta megin Imre her-

6 Halász Péter: A kickófalvi Szent István szobor. Honismeret, XXV. 1997. 4. 8.
7 P. Iosif Gabor: Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova. Bacãu, Editura Conexiuni,

1995. 270–271. (A továbbiakban: Dicþionarul…)
8 Halász: i. m . 8; Almanah 2005. 338.
9 Halász: i. m. 8.

10 Magyar Zoltán: Szent István alakja a moldvai magyar néphagyományban. Honismeret, XXV.
1997. 4. sz. 7., illetve 23. jegyz.
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ceg: – Kardom erõs, kardom éles, az Isten tuttya nékül nem gordul meg a hajszál az
én fejembe! – S akkor továbbment, s akkor kiszökött a nagy vad kandisznyó, s
esszeszakasztotta. Elfojt az õ szép piros vére. Ott vót a halála. De az az öregasszon
angyal vót! Az Isten elkûtte, hogy ne máj menjen elé, met elszakassza a vaddisznyó!
S akkor kiszökött a nagy vadkan, s elszakasztotta.”11

A középkori moldvai magyarság körében A Szent Istvánéhoz hasonló gaz-
dag hõsepikai hagyomány élhetett Szent László király alakja körül is. Mint
láttuk, a húshagyat eredetmondáját a legtöbb csángó vidéken, fõleg a székelyes
csángó falvakban a tatárokkal harcoló Szent László személyéhez kapcsolják.
Szent László király erõs középkori tiszteletére régészeti leletek, például a
Moldvabányáról (Baia) elõkerült 15. századi kályhacsempék is utalnak.12

A 15. század elején, Zsigmond király uralkodása végén, de még inkább Hu-
nyadi János kormányzósága idején a magyar királyság védelmi vonalát a
Dnyeszter vonalán a tatárokkal szemben megerõsítették. Dnyeszterfehérvár,
Kilia és Orhei (Várhely)13 várai körül jelentõs városok alakultak ki. A magyar
királyok mindaddig folyamatosan igyekeztek gondoskodni a véghelyek katona-
sággal és fegyverekkel való ellátásáról, amíg a végvárak és velük együtt az egész
vidék 1511-ben végleg tatár uralom alá nem került.14 A terület magyar katonai
lakossága jelentõs számú lehetett, amire abból is következtethetünk, hogy a
milkói püspök 1518. február 18-án Tatroson kelt, szinódust összehívó levele –
a többek mellett – megemlíti a kiliai és dnyeszterfehérvári esperességeket is.15

Dnyeszterfehérváron egy Szent László király tiszteletére emelt katolikus temp-
lom is állt, amirõl Martinotti József, a moldvai katolikus misszió vezetõje 1779.
május 29-én kelt levelében ezt írta: „Fejérváratt (Csetatie alba) vagy
Akkermanban alsó Tatárországban még most is látható egy katholikus temp-
lom, melly László magyar király által épittetett, s mellyet hallomás szerint a tö-

11 Csernik Antal, szül. 1937. – A szöveget fentebb saját gyûjtésembõl közlöm (1994. jún. 30.),
de ugyanettõl az adatközlõtõl korábban Bosnyák Sándor is feljegyezte. Lásd Uõ: A magyarok
krónikája napjaink szájhagyományában. Örökség 1993. 2., 9. old.

12 A kályhacsempéket román régészek tárták fel és írták le. Lásd Bãtrîna, Lia – Bãtrîna, Adrian:
Legenda „eroului de frontierã” în ceramica monumentalã din Transilvania ºi Moldova.
Studii ºi cercetãri de istorie veche ºi arheologie, XLI. 1990. 165–183; Batariuc, Paraschiva-
Victoria: Cahle din Moldova medievalã (secolele XIV–XVII). Suceava. Anuarul Muzeului
Naþional al Bucovinei. Supliment VII. 1999. A moldvabányai Szent Lászlót ábrázoló csem-
pékrõl írt magyar nyelvû összefoglaló: Tánczos Vilmos: Moldvabánya magyar emlékei. Szé-
kelyföld, XI. 2007. 1. 77–112.

13 Sokatmondó, hogy a település neve a magyar ’várhely’ szóból származik.
14 Errõl bõvebben Benda Kálmán: Csöbörcsök. Egy tatárországi magyar falu története a 16–

18. században. Századok, CIX. 1985. 4. 895–916.
15 Jerney János keleti utazása a’ Magyarok’ õshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845. Pesten. I–II.

köt. 1851. I. 50. és Benda: i. m. 903.
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rökök mint magyar templomot az utolsó háborukor, hogy az oroszok szét ne
rombolják, lepecsételték.”16 Jerney János 1844-ben egy a vártól délre, egy ma-
gaslaton álló, az idõ tájt görögök által használt templommal azonosította ezt a
középkori templomot, de úgy vélekedett, hogy építtetõje, a hagyománnyal el-
lentétben, nem maga Szent László király, hanem a 13. század végén IV. (Kun)
László király lehetett, aki a Hód-tó melletti (Csanád vm.) csata (1282) után se-
regeivel Tatárországig üldözte az ellene fellázadt kunokat.17

Egy másik keleti véghelyen, Barládon (Bârlad) ugyancsak intenzív lehetett
Szent László kultusza, errõl több történeti adat is tanúskodik. Az 1646-ban arra
járó Marcus Bandinus érsek a Codex Bandinusban – feltehetõen korabeli helyi
mondai hagyományra alapozva – említi, hogy Barlád városától délre a hasonló
nevû folyó partján egy tatár földvár romjai láthatók, amit a „szittyákat” gyõze-
delmesen üldözõ Szent László magyar király ostromoltatott, majd pusztított
el.18 A foksányi katolikus plébánián – amelyhez Barlád városa filiaként régen
tartozott – egészen a második világháború végéig õrizték a barládi katolikusok
fémbõl készült, ovális pecsétjét, amelynek közepén Szent László térdeplõ alakja
volt látható, amint a címer jobb felsõ sarkában felhõk között látható Szeplõtelen
Szûzanyára tekint. A címer felirata ez volt: „Communitas Ecclesiae Rom. Cath.
Berladiensis”.19 A barládi katolikusok 17–18. századi – 1630-ban már említett,
majd 1759-ben tatárok által felégetett – szalmával födött fatemplomáról Petrus
Deodatus Bakšiæ szófiai érsek 1641-es moldvai útjáról írt jelentésében megje-
gyezte, hogy nem tudja, kinek a tiszteletére van szentelve.20 Joggal feltételezhet-
jük azonban, hogy az ekkor 140 lelkes magyar közösség temploma egy Szent
László-templom volt. Barládon ezután már csak 1902–1904-ben épült új temp-
lom a Rózsafüzér Királynõje tiszteletére.

A Codex Bandinusban a magyar szentek középkori gyökerû kultuszára vo-
natkozóan más adatokat is találunk. Bandinus érsek egy helyen arról tudósít,
hogy a régen magyar polgárok által lakott Herló (Hârlãu) mezõváros templo-
mának egyik ezüstkeresztjén Szent Imre, Szent István, Szent László és Szent
Katalin ereklyéi vannak ábrázolva,21 Jászvásárról pedig egy olyan rézfeszületet
említ, amin a magyar szentek láthatók.22 A misszionáriusi jelentés a Tatros

16 Jerney: i. m. I. 55–56.
17 Jerney: i. m. 55–58.
18 Codex Bandinus. In: Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Budapest, Magvetõ Kiadó,

1987. 359. – Az eredeti latin szöveg: Benda Kálmán: Moldvai csángó-magyar okmánytár. Bu-
dapest, Magyarságkutató Intézet, 1989. I. 358–359.

19 Dicþionarul… 44.
20 Almanah 2005. 339; Dicþionarul… 42.
21 Domokos: i. m. 412., illetve Benda: i. m. I. 403.
22 Domokos: i. m. 393., illetve Benda: i. m. I. 422.



144

(Târgu Trotuº) mellett fekvõ, de pontosan nem azonosítható Hilip falu nagy
pünkösdszombati búcsújának leírásakor azt is megjegyzi, hogy a nagy szám-
ban idesereglett nép magyar nyelven énekelte a Szentlélek eljövetelérõl, a Szûz
Máriáról, az apostolokról és a Magyarország védõszentjeirõl szóló énekeket.23

Mikecs László a Bandinus-kódex névstatisztikáiról szóló munkájában úgy véli,
hogy a jászvásári rézfeszület és a hilipi búcsús ének magyar szentjei Szent Ist-
ván, Szent Imre, Szent László és Árpád-házi Szent Erzsébet voltak.24

Árpád-házi Szent Erzsébet középkori és barokk kori moldvai tiszteletére
nemcsak a fenti szórványos adatokból, hanem a nõi keresztnevek történeti
névstatisztikáiból is következtetni lehet, de mindezek alapján csupán annyi ál-
lítható, hogy ez a kultusz valóban létezett, ám a századok folyamán a 19. szá-
zadra fokozatosan elenyészett.

Az elsõ olyan használható forrás, amely a katolikus lakosság (csángók) név-
adási szokásaira nézve reprezentatív lehet, az ún. Codex Bandinus, amely
Marcus Bandinus érsek 1646–1647-es moldvai látogatása után, 1648-ban ké-
szült el. Bandinus jelentésének névanyagát, átfogó mûvelõdéstörténeti, nyelvé-
szeti, településtörténeti stb. szempontokat érvényesítve elõbb Mikecs László
elemezte egy 1944-ben megjelent alapos tanulmányban,25 majd néhány évti-
zeddel késõbb, 1980-ban Hajdú Mihály elvégezte a névelemek strukturális
vizsgálatát is (a családnevek betûrendes felsorolása, gyakorisági sorrendje, ere-
det szerinti összetétele stb.).26 Számszerûsített feldolgozásából kitûnik, hogy
az összeírásban 954 férfi és csak 66 nõ (jobbára özvegyek) neve szerepel. Az
elõforduló nõi keresztnevek száma összesen 16, gyakorisági sorrendjük pedig a
következõ: Katalin 15 (22,7%), Anna 13 (19,7%), Ilona 7 (10,6%), Margit 7
(10,6%), Zsuzsanna 4 (6,1%), Borbála 3 (4,5%), Magdolna 3 (4,5%), Mária 3
(4,5%), Ágota 2 (3,0%), Dorottya 2 (3,0%), Erzsébet 2 (3,0%), Ágnes 1 (1,5%),
Krisztina 1 (1,5%), Orsolya 1 (1,5%), Rozina 1 (1,5%) és Zsófia 1 (1,5%). Hajdú
Mihály elemzi Bernardo Silvestri 1697. évi misszionáriusi jelentésének –
ugyancsak az egész Moldva katolikus lakosságára, mintegy 1600 személyre ki-
terjedõ – névanyagát is,27 amelyben 115 felnõtt nõ és 41 leány neve fordul elõ,
nagyjából az elõzõvel megegyezõ gyakorisági sorrendben. Az összesen 20 nõi

23 Domokos: i. m. 329., illetve Benda: i. m. I. 363.
24 Mikecs László: A moldvai katolikusok 1646–47. évi összeírása. Erdélyi Múzeum, XLIX. 1944.

1–2. 54–62.
25 Mikecs: i.m. 54–62.
26 Hajdú Mihály: Az 1646–47. évi Bandinus-féle összeírás névstatisztikái. Budapest, ELTE, Magyar

Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, 1980. (Magyar Személynévi Adat-
tárak 30.)

27 Hajdú Mihály: A moldvai csángók 1696. évi összeírásának névtani vizsgálata. In: Péntek Já-
nos (szerk.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Kolozsvár, 1997. 202–207.
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név megoszlása a következõ: Katalin 30 (26,09%), Ilona 22 (19,13%), Margit 16
(13,91%), Anna 14 (12,17%), Magdolna 9 (7,83%), Borbála 5 (4,35%), Erzsébet 5
(4,35%), Johanna 2 (1,74%). Egy-egy elõfordulásuk van az Ágota, Angéla,
Baldvina, Jusztina, Mária (!), Martina, Orsolya, Paula, Rózsa, Stefánia, Zsófia és
Zsuzsanna neveknek (0,87%). A két 17. századi misszionáriusi összeírás még a
nagy székely betelepedés elõtt történt, tehát a bennük elõforduló Erzsébet ne-
vek semmiképpen sem székely hatást mutatnak, hanem egy régebbi helyi Er-
zsébet-kultusz maradványai. Feltételezhetõ, hogy Szent Erzsébet moldvai tisz-
telete ekkor már hanyatlóban volt, ami az Erzsébet nevû személyek viszonylag
kis, de azért nem jelentéktelen arányában (3,0%, illetve 4,35%) is megmutatko-
zik.

2. A 17–19. SZÁZADI SZÉKELY MENEKÜLTEK TEMPLOMAINAK PATROCÍNIUMAI

A 16–17. században a háborús pusztítások, a járványok és az erõszakos orto-
dox hitre való térítések következtében a moldvai katolikusok lélekszáma erõ-
sen visszaesett. A 17. század derekán több egybevágó egyházi jelentés is már
csak mintegy 5000 fõnyi lélekrõl tudósít. Ekkor már új templomok nem épül-
tek, a régi kõtemplomok egy része is elhagyottan, sõt sokszor romokban állt, a
katolikus közösségeknek alig voltak papjaik. A 15. században fejlett polgári vá-
rosi kultúrát létrehozó katolikus német etnikum ekkorra már csak az idõköz-
ben eljelentéktelenedett Kotnár (Cotnari) és Moldvabánya (Baia) települése-
ken létezett.

A moldvai katolikusok száma csak a 18. században, az egyre tömegesebbé
váló székely bevándorlás következtében kezdett jelentõs mértékben gyarapod-
ni.28 A Moldvába érkezõ székely menekültek magukkal hozták a szülõföldjü-
kön elterjedt kultuszformákat. A hõsi életideált megtestesítõ középkori ma-
gyar szentek – mindenekelõtt Szent István, Szent László és Szent Imre – tisz-
telete a barokk korban, az újáéledt Regnum Marianum állameszme jegyében
virágzott fel Magyarországon, és természetesnek mondható, hogy ezeknek a
szenteknek a kultusza a Moldvába menekült székelyek körében is erõteljesen
jelentkezett.

A Vrancea megyében található Vizánta (a régebbi forrásokban Visonta; rom.
Vizantea Mãnãstireascã) helynevei arról tanúskodnak, hogy a falu környékén

28 Ez a folyamat a század végén, az 1764-es madéfalvi veszedelem után tetõzõdött. Ennek nyo-
mán a moldvai katolikusok száma a századfordulóra elérte a 20 000 fõt, az 1859-es elsõ ro-
mán népszámlálás pedig már 52 811 katolikus lakost regisztrált. (Errõl bõvebben Tánczos
Vilmos: Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség. Új folyam, III. évf. 1997. 1–2.
370–390.)
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magyar határõr telephelyek voltak. A történeti források már a 17. században,
tehát a nagy székely betelepedés elõtt említik a falut, de a lakosság a késõbbi-
ekben a kolostori birtokokon letelepedõ – kezdetben református, majd a 19.
század legelején katolikussá lett – háromszéki székelyekkel állandóan gyara-
podott.29 A hajdani határõrzõ funkció magyarázhatja a falu 1813-ban téglából
épült templomának Szent László-patrocíniumát is. Jerney János 1851-ben ezt
írta róla: „Foksány fiókja attól 7 órányira. Sz. László tiszteletére épült temp-
lommal. 400 kath. székely eredetû magyar lakossal.”30 Az 1940-es és 1977-es
földrengésekben erõsen megrongálódott régi templomot lebontották, és az új
templomot 1978-ban Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel.31

A Tázló menti Pusztinát (Pustiana) az osztrák sorozóbizottság kegyetlen-
kedései elõl 1764-ben menekülõ székelyek alapították, és a településrõl szóló
elsõ források, amelyek 1787–1791 közötti osztrák katonai térképleírásokból
származnak, már említést tesznek a falu közepén álló, „parasztosan meg-
munkált” fatemplomról is, amely Szent István király tiszteletére épült. Az
1844–1845-ben Moldvában utazó Jerney János ezt írja Pusztináról: „Anya-
temploma fából sz. István tiszteletére épitve, a tatrosi egyház megyében.
1830-ban lõn parochia. 100 székely eredetû magyar családdal s 500 lélekkel.
Van 23 fiók egyháza, mellyekben összesen 3400 lélek.”32 Az 1937–1957 kö-
zött épült jelenlegi templom33 az egyetlen ma is meglévõ Szent István-
patrocínium34 Moldvában.

A gorzafalvi plébániához tartozó Szõlõhegy (Pârgãreºti) zsindellyel fedett fa-
templomát, amiben egyetlen vasszeg sem volt, 1790-ben ugyancsak Szent Ist-
ván király tiszteletére építették az Erdélybõl érkezett székelyek. A patrocí-
niumot a 19. századi egyházi sematizmusok (1850, 1856) és Jerney János is
említik. Jerney János ezt írja Szõlõhegyrõl: „Gorzafalva félegyháza attól 1 órá-
nyira, sz. István kir. tiszteletére szentelt templommal. 200 kath. lakosi székely
eredetû magyarok.”35 Ezt az igen értékes népi építészeti emléket, a még álló
utolsó moldvai fatemplomot, illetve a mellette külön álló, ugyancsak fából ké-
szült haranglábat az 1980-as években bontották le, és ugyanekkor öntötték be
a templom régi, Tatrosról odakerült kisharangját is, amin az 1009-es évszám

29 Gazda László: Vizánta. In: Codex. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2005. 237–243.
30 Jerney: i. m. I. 221.
31 Dicþionarul… 292; Almanah 2005. 340.
32 Jerney: i. m. I. 203.
33 Bartha András: Pusztina – Pustiana. Balatonboglár, 1998. 25.
34 Az oltárkép az országfelajánlás jelenetét ábrázolja. Ennek keletkezésérõl lásd Bilibók Jenõ: A

pusztinai Szent István oltárképrõl és más dolgokról. Moldvai Magyarság, XV. 2005. 6 (169).
12–13.

35 Jerney: i. m. I. 213.
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állt (sic!) egyéb felirat nélkül.36 Az 1886-ban öntött másik, nagyobb harangot
az új templom tornyába vitték át, magyar nyelvû felirata a következõ: „AJÁLJA
POSTA MIHÁLYNÉ A NAGY ISTEN DICSÉRETÉRE ÉS SZ. ISTVÁN TISZTELETÉRE
HOGY + SZOLGÁLJON LELKE ÜDVÉRE. SZÖLLÕHEGY 1886.”37 Az 1980-as évek-
ben épített, 1987-ben felszentelt új templom védõszentje Mária Királynõ lett.
A régi templom Szent István-oltárképét 1943-ban festették rá egy másik, 1812-
ben készült,38 Szent Imrét ábrázoló39 festményre. Az oltárképnek az új temp-
lom felszentelése után a faluban nyoma veszett.40

A magyar nyelvterület legkeletibb falujában, Magyarfaluban (ma Arini,
1968-ig Unguri) a Costachi Sturza vornik (országbíró) által 1820 táján Erdély-
bõl idetelepített székelyek41 keveredtek a már korábban itt lakó, magukat „a
török háborúk idejébõl”, sõt „Szent László király idejébõl” származtató mold-
vai magyar lakossággal.42 A falu 1844-bõl származó elsõ fatemploma ugyan-
csak Szent István magyar király tiszteletére volt szentelve, ezt már Jerney Já-
nos is említi, aki még Gajcsána néven ír Magyarfaluról: „Valen félegyháza sz.
István tiszteletére szentelt templommal, attól 4 órányi távolságra. 115 család,
524 lélek számu kath. lakosi, kivévén néhány csángó háznépet, bukovinai
származásu magyarok, mindnyájan magyarul tudók.”43 A patrocíniumot egy
ideig még az 1914-ben téglából épült44 újabb templom is megõrizte, de a védõ-
szentet valamikor az elsõ világháború után Szent István vértanúra változtat-
ták, és az oltárképet is kicserélték. Domokos Pál Péter a régi oltárképet 1929-
ben már csak a kórusban találta meg, amirõl – a rossz fényviszonyok miatt –
csak egy gyenge minõségû fényképet készíthetett.45 Az 1977-es földrengés
pusztítása után újraépített, 1981-ben felszentelt mai új templom védõszentje
Kisboldogasszony.46

36 A szõlõhegyi fatemplom és az 1009-es évszámot viselõ kisharang sorsáról bõvebben is be-
számoltam. Lásd Tánczos Vilmos: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár,
KOMP-PRESS – Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 1996. 123–133. (2. kiadás: Csík-
szereda, Pro-Print Kiadó, Krónika Könyvek, 2000. 112–121. A falura és a patrocíniumra vo-
natkozóan lásd még: Dicþionarul… 204.

37 Saját lejegyzés.
38 Piºta Leon plébános által 1974-ben készített templomismertetés, a templomajtónál kifüg-

gesztett gépírás. Saját lejegyzés 1980-ból.
39 Gál András 1917-ben született „deák” (kántor) közlése.
40 Több ízben próbáltam megkeresni, sikertelenül.
41 Dicþionarul… 13.
42 Halász Péter: Magyarfalu helynevei. Budapest, Magyar Névtani Dolgozatok 19. 1981. 4.
43 Jerney: i. m. I. 176.
44 Almanah 2005. 316.
45 Domokos: i. m. 234–235.
46 Almanah 2005. 316.
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A Pusztina melletti Rosetti-birtokokon a 19. század elsõ harmadában jött
létre a Kicsiszalonc (más néven Szaloncka v. Szoloncka, Szalonctorka; 19. szá-
zadi magyar forrásokban Szaloncz; rom. Tãrâþa) nevû település, aminek vá-
lyogtemploma az 1840-es években több évig épült. Az 1844-ben arra járó
Jerney János azt írja, hogy a hívek az épülõ új templomot Szent Imre herceg
tiszteletére szeretnék felszenteltetni: „Pusztina félegyháza Nagy-Szaloncza
mellett. Kath. székely magyar család 25, 160 lélek. Új temploma sz. Imre ma-
gyar herczeg tiszteletére szentelendõ a hivek kivánsága szerint.”47 A hívek kí-
vánsága érthetõ, hiszen azt célozza, hogy a Szent István király pusztinai temp-
lomának közvetlen szomszédságában, annak filiájaként felépített új templom
a király fiának nevét viselje.48 Úgy tûnik azonban, hogy a hívek kívánsága vala-
mi miatt mégsem teljesült: a kicsiszalonci új templomot 1846. szeptember 1-
jén szentelte fel Filusztek Mihály tatrosi esperes, de nem tudjuk, kinek a tiszte-
letére. A templom mai patrónusa Kisboldogaszony, és lehetséges, hogy már az
elsõ titulus is ez volt. A búcsú napján, szeptember 8-án híres vásárokat is tar-
tottak.49

3. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TISZTELETE
A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN

Amint elõbb már láttuk, Árpád-házi Szent Erzsébet moldvai tiszteletének elsõ
nyomai a 17. századból származnak (névadási szokások, mûvelõdéstörténeti
emlékek), de patrocíniumok létérõl nincsen tudomásunk. Minden jel arra mu-
tat, hogy Szent Erzsébet tisztelete a 17–19. század folyamán fokozatosan hal-
ványodott (pl. kultusza nem a legarchaikusabb csángó népcsoportok körében,
hanem csak a székelyes csángóknál mutatható ki), és vélhetõen teljesen el is
enyészett volna, ha elõbb a Moldvába érkezõ székelyek, majd a városokba tele-
pülõ német etnikum révén nem kapott volna újabb lendületet.

A moldvai Szent Erzsébet-kultuszban a 19. század második felében gyökeres
változások történtek. Ebben a korszakban elõbb az Osztrák–Magyar Monar-
chiához tartozó Bukovinában, majd a romániai városok katolikusainak köré-
ben is ismét kialakultak bizonyos tiszteleti formák, majd a századforduló táján
még intenzívebbé vált Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza. Ekkor épült fel a
bukovinai Suceava melletti, ma már a város külvárosának számító Ickány

47 Jerney: i. m. I. 209.
48 A középkorban bizonyára hasonló logika alapján lett Szent Imre herceg a Csíkszentkirály

melletti Csíkszentimre védõszentje.
49 Dicþionarul… 269.
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(Iþcani) temploma is. A templomot, amit német mesteremberek és munkások
közössége emelt, 1902-ben szentelték fel az õ tiszteletére.50 A titulus Bukovina
Nagy-Romániához való odacsatolása, illetve a német etnikum 1940-ben tör-
tént tömeges repatriálása után is máig fennmaradt.

Ugyancsak a századforduló idején, 1909-ben került Árpád-házi Szent Erzsé-
bet szobra Bákó (Bacãu) katolikus templomának fõoltárára, a védõszent Szent
Miklós püspök szobrának bal oldalára. Magát a templomot évtizedekkel ko-
rábban, 1846. dec. 6-án, Szent Miklós püspök ünnepén szentelték fel, de az ol-
tár három szobrát – Szent Miklós püspök, Páduai Szent Antal és Türingiai
(Árpád-házi) Szent Erzsébet ábrázolásait – csak késõbb rendelték meg egy ti-
roli német cégtõl. Szent Erzsébet a középen álló Szent Miklósnak a bal, Szent
Antal pedig a jobb oldalára került, mert a férfi szenteknek elsõbbségük van az
özvegy nõi szentekkel szemben.51 Késõbb a Páduai Szent Antal-szobrot felsõbb
egyházi utasításra az oltárról el kellett távolítani, ugyanis a templomban már
volt egy korábban kialakított Szent Antal-mellékoltár, és a katolikus liturgikus
rendelkezések szerint ugyanabban a templomban ugyanannak a szentnek nem
lehet két ábrázolása.52 (Ez az elõírás csak Szûz Mária ábrázolásaira nem vonat-
kozik, ugyanis a Mária-szobrok különbözõ hittitkokat fejezhetnek ki.) A sza-
bálytalanságot kiigazítandó Páduai Szent Antal helyére, azaz Szent Miklós
jobbjára a templom egyik mellékoltáráról egy Jézus szívét ábrázoló Krisztus-
szobrot helyeztek. Csakhogy az így végül kialakult, ma is látható oltárelrende-
zés szokatlan, sõt a három szobor ilyetén „rangsorolása” liturgiai szempontból
ugyancsak szabálytalan, hiszen ebben az elrendezésben Jézus Krisztus aláren-
delõdik Szent Miklósnak, és a püspök bal oldalán lévõ Szent Erzsébettel kerül
„egyenlõ” szintre.

A magyar kutatók közül elõször P. Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes, val-
lásosnépének-kutató hívta fel a figyelmet a bákói fõoltár szobrainak szokatlan
elrendezésére. A magyarázatot keresve azt feltételezte, hogy a Krisztus-szobor
helyén, Árpád-házi Szent Erzsébet „párjaként”, valamikor talán egy másik ma-
gyar szent, például Szent László szobra állhatott.53 Azonban – amint látjuk –
az oltárszobrok szokatlan, sõt valóban szabálytalan elrendezésének más ma-
gyarázata van.

50 Dicþionarul… 154–155.
51 Dr. Dãnuþ Doboº: Bisericile ºi proprietãþile catolice. In: Dr. Dãnuþ Doboº et alii: Catolicii din

Bacãu. Iaºi, Sapientia, 2007. 163–166.
52 Uo.
53 P. Jáki Sándor Teodóz: Csángókról, igaz tudósítások. Budapest, Való Világ Alapítvány, 2002.

69–72.
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A bákói fõoltáron álló Szent Erzsébetet Moldvában rendszerint Türingiai Er-
zsébetnek nevezik (Elisabeta de Thuringia), és nem utalnak a szent magyar
eredetére.

A Tázló alsó folyása mentén a 19. században létrejött Rosszpatak (Livezi-
Valea Rea) nevû, zömmel ortodox románok, kisebb részben katolikus csángók
által lakott település katolikus templomának oltárképén ugyancsak Árpád-házi
Szent Erzsébetet láthatjuk rózsákkal az ölében, és a templom védõszentjérõl
szóló helyi legendák is a rózsacsoda közismert történetét mesélik el, de a
templom patrónusa hivatalosan Portugáliai Szent Erzsébet, és a búcsút is en-
nek névünnepén, július 4-én tartják. A kis csángó közösség vályogból épített,
zsindellyel fedett templomát 1925-ben szentelték fel, de nem tudjuk, hogy ere-
detileg is Portugáliai Szent Erzsébet volt-e a védõszent, vagy pedig idõközben
változtatták meg a patrocíniumot.

Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének 19. század végi erõsödésére és egy-
szersmind a kultusz németes jellegére utalnak az egyházi anyakönyvekbõl
összeállítható névstatisztikák is. Bákó (Bacãu) városának 1911–1914 között
öszeállított katolikus egyházi kimutatásában54 a plébánia központjához tarto-
zó 214 családban 460 nõi személy keresztneve, összesen 85 nõi név szerepel.
Ezek a családfõk feleségeinek (uxor) és a család leánygyermekeinek (filia) a ne-
vei. Gyakorisági sorrendjük a következõ: Mária [Maria] 102 (22,17%), Anna
[Ana] 58 (12,60%), Ilona [Helena] 41 (8,91%), Katalin [Catharina] 31 (6,73%),
Rozália [Rosalia, Rosa] 23 (5,00%), Erzsébet [Elisabeth, Elisabetha, Elisavetha,
Elisabeta] 19 (4,13%). A többi nõi nevet tíznél kevesebb személy viseli: a Teréz
[Teresia] kilencszer (1,95%), a Viktória [Victoria], az Emília [Emilia, Aemilia]
és a Jozefina nyolcszor (1,73%), az Eugénia [Eugenia] és a Júlia [Iulia] hétszer
(1,52%), a Karolina [Carolina] és a Veronika [Veronica] hatszor (1,30%), az
Aglája [Aglaia], az Aurélia [Aurelia], az Amália [Amalia], a Johanna [Ioanna], a
Lúcia [Lucia], a Zsófia [Sophia] és a Virgínia [Virginea] ötször (1,08%) fordul
elõ. A fennmaradó 99 névnek három (39 név), két (20 név) vagy csak egy (40
név) viselõje van. Akadnak közöttük egészen ritka, egzotikusnak ható nevek is,
ami nem meglepõ, hiszen ekkor már a város katolikus lakosságának jelenté-
keny részét képezik a német, lengyel, olasz és kikeresztelkedett zsidó eredetû
polgári és városi munkás családok is.

Amint látjuk, az Erzsébet név a 20. század elején is a kedveltebb, gyakoribb
nõi nevek közé tartozik, hiszen a bákói statisztika szerint a Mária, az Anna, az
Ilona, a Katalin és a Rozália után a 6. helyen áll a nõi nevek rangsorában. Az
elõfordulás aránya is nagyjából ugyanaz, mint a 17. század végén a teljes mold-

54 Status Animarum paroeciae rom. Catholicae Bacoviae (Bacãu) confectus mense Ianuarie
1911.
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vai katolikus lakosság körében (4,13%, illetve 4,35%). Sokatmondó azonban,
hogy az elsõ világháborút megelõzõ években jobbára német vezetéknevû csalá-
dokban keresztelték Erzsébet névre az újszülötteket. Olykor az apa neve
(Albertus Pohl, Ioannes Wippel), máskor az anya leányneve (Rozalia Ehren-
reich, Elisabeth Müchlbauer) vagy pedig mindkettõ (Iosef Seltzer és felesége
Iosefa Twers) német eredetû. Néhány esetben talán olasz (Antonius Picinato)
vagy lengyel (Ioseph Pajincki, Roman Csemenski és felesége Eva Zcacek) csa-
ládról lehet szó. A „Letea nouã fabrica” nevû gyárnegyedben Antonius Krasser,
Stephanus Þal és Michael Shäfer nevû személyeknek vannak Elisabeth nevû fe-
leségeik, és egy Ambrosius Denk nevû személy keresztelteti lányát erre a névre.
Tehát az Erzsébet név viszonylag nagy aránya mindenekelõtt a német jelenlét-
nek köszönhetõ, és a régi moldvai csángó családokban a név népszerûsége jó-
val kisebb, mint amit a teljes katolikus lakosságra vonatkozó statisztikák mu-
tatnak. A bákói plébániához tartozó Barát/Barátos (Baraþi) falu 61 magyar ere-
detû családjában, valamint Bákó néhány más kisebb filiájában az anyakönyv-
ben egyszer sem fordul elõ. Feltételezhetõ tehát, hogy az Erzsébet név gyakori-
sága a középkori eredetû moldvai csángó falvakban a 18–19. század folyamán
tovább csökkent, és a 19–20. század fordulóján is csak a városokban élõ, ide-
gen eredetû (német, olasz, lengyel, zsidó) kézmûves-, munkás- és polgárcsalá-
dok körében vált népszerûvé.

Az Erzsébet név magyar eredetû családnevek mellett a 19. és 20. században
csak szórványosan bukkan fel a moldvai katolikusok körében. A névadást ilyen
esetekben a család vagy a teljes falu székely eredete magyarázhatja. Erre vo-
natkozó következtetést lehet levonni a moldvai csángó folklóralkotások adat-
közlõinek névelemzéseibõl. Például a 20. század utolsó évtizedeiben gyûjtött
archaikus népi imádságok adatközlõi mutatójából összeállított névstatisz-
tika55 szerint az 1948 elõtt született 221 nõi személy körében a nevek gyakori-
sági sorrendje és százalékaránya a következõ: Mária 40 (18,09%), Anna 33
(14,93%), Katalin 33 (14,93%), Ilona 27 (12,21%), Rozália/Rózsa 25 (11,31%),
Magdolna 14 (6,33%), Erzsébet 11 (4,97%), Veronika 8 (3,61%), Borbála 6
(2,71%), Teréz 6 (2,71%), Margit/Margaréta 4 (1,80%). A Klára, Lina és Lúcia
nevet 2-2 személy (0,90%), az Agata, Aurika, Aranka, Éva, Julianna, Krisztina,
Véta és Viorika nevet pedig 1-1 személy (0,45%) viselte. Ezek a személyek a
folklórgyûjtések idõpontjában már idõsek voltak, jobbára a 20. század elsõ

55 Tánczos Vilmos: A moldvai archaikus népi imák repertóriuma. In: Uõ: Csapdosó angyal.
Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 1999. 323–
353. – A statisztika összeállításakor a repertóriumban szereplõ hárompataki (Kostelek,
Gyepece, Magyarcsügés) személyneveket az erõs gyimesi kultúrhatás miatt nem vettem fi-
gyelembe.
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harmadában vagy még a 19. század végén születtek. A fenti névstatisztika te-
hát a 20. század elsõ felének névadási szokásait tükrözi azokban a falvakban,
ahol a katolikus lakosság még tudott magyarul. Mint látjuk, az Erzsébet név
õrzi a korábbi 4-5% körüli gyakorisági mutatót, illetve a nõi nevek rangsorában
elfoglalt helyét (ebben a névstatisztikában a 7.), de feltûnõ, hogy a repertóri-
umban szereplõ 49 moldvai falu közül mindössze háromban (!) találkozunk
ezzel a névvel: Lészpeden 5, Pusztinán és Klézsében 3-3 Erzsébet van az archa-
ikus népi imaszövegek adatközlõi között. Mint tudjuk, Lészped és Pusztina tel-
jes lakossága 18. századi székely menekült, Klézsében pedig ugyanekkor egy
régebbi magyar lakosságra igen jelentõs székely népesség telepedett rá. Sokat-
mondó az is, hogy a középkori eredetû északi csángó és déli csángó falvakban
az Erzsébet névnek egyetlen elõfordulása sincs.

Árpád-házi Szent Erzsébetnek tehát – hasonlóképpen a magyarországi hely-
zethez56 – a moldvai csángók körében sincsen népinek nevezhetõ kultusza. Lo-
kális legendáiról és helyi tiszteleti formáiról nem tudunk. Az egyház mint felesé-
get, mint anyát és mint özvegyet a beteljesedett nõi lét mintaképének tekintette,
és tiszteletét ilyen értelemben bizonyos mértékig terjesztette is, de ezek a tanítá-
sok Moldvában jobbára csak a prédikációkban hangzottak el, és sehol nem hoz-
tak létre helyi kultikus gyakorlatot. Nyomtatásban sem jelentek meg olyan Szent
Erzsébet-imák és -legendák, amelyek a népi kultuszt esetleg erõsíthették volna.
A rózsacsoda története is kizárólag prédikációkból vált ismertté.

A csaknem teljesen elrománosodott Rosszpatakon (Valea Rea), ahol Portu-
gáliai Szent Erzsébet a templom védõszentje, egy középkorú asszony románul
mondta el a templom védõszentjének legendáját, amelyben keverednek a két
Szent Erzsébet legendáinak elemei: „Szent Erzsébet királynõ volt, de sokat segítet-
te a szegényeket. Egyszer a férje rajtakapta, amint a faluba indult, és megkérdezte
tõle, hogy mi van a kötényében. Azt mondta, hogy virág, és amikor kinyitotta a köté-
nyét, hát valóban virág volt benne. Félt a férjétõl, mert az nem hagyta, hogy õ hord-
jon a szegényeknek. Így hát hogy valahogy megmeneküljön, azt mondta, hogy virá-
got visz. De megsegítette az Isten, és virággá változtatta az élelmet. A búcsúkon
mindig így mesélik el az életét. Nagyon szerencsétlen volt, mert a férje rossz volt, a
fiával is állandóan veszekedett, és emiatt neki nagyon nehéz élete volt. Sokat imád-
kozott, és végül be is teljesedett az imája, úgy, ahogy õ akarta. Mert a férje és a fia
nem értették meg egymást. Portugáliában élt. Miután a férje meghalt, apáca lett be-
lõle, és kolostorba vonult. A búcsúkon azt mondják, hogy minden anya legyen
olyan, mint Szent Erzsébet volt. Õ példa a mi számunkra.”57 Az elmesélt történet-

56 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Budapest, Szent István Társulat, 1977. II. 482.
57 A gyûjtés 2007. szept. 27-én történt egy kb. 50–60 éves ismeretlen asszonytól, a templom

harangozónõjétõl.
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ben Portugáliai Szent Erzsébet legendáihoz tartozó elem a gonosz férj, a vi-
szálykodó apa és fia, az értük imádkozó szent feleség és a kolostorba vonulás
motívuma, Árpád-házi Szent Erzsébet legendáiból származik viszont a legenda
központi szüzséje, maga a rózsacsoda.

Az 1925-ben született Johann Preschinger szucsavai nyugalmazott plébános,
aki egész életén át szolgált a plébániához tartozó ickányi templomban, azt
hangsúlyozta, hogy Bukovinában az Erzsébet-kultuszt mindenekelõtt német
munkások terjesztették, akik Szent Erzsébetben a család patrónusát tisztelték:
„Ide az elsõ katolikus pap Prágából érkezett, és a templomot is azután építették, miu-
tán Bukovina osztrák–magyar uralom alá került. […] Az ickányi katolikus közösség
eredetileg német volt, de itt sajnos megtörtént az a katasztrófa, hogy 1940-ben a né-
metek mind repatriáltak Németországba. […] A templomot még az elsõ világháború
elõtt építették, de most már csak mintegy 50 katolikus család van, a hívek többsége
román, akik az iparosítás révén kerültek ide. […] Szent Erzsébet kultusza biztosan
megvolt a közösség körében, ha a templomot is neki szentelték. De most már nincs
semmilyen tiszteleti forma, még az Erzsébet név sincsen már divatban. A németek
körében hajdan nagyon tisztelt szent volt, de én már nem emlékszem, hogy életemben
valaha valakit is Erzsébet névre kereszteltem volna. […] Szent Erzsébet olyan szent
volt, aki életének 24 éve alatt átment minden életszakaszon: volt feleség, volt anya és
volt özvegy. És közben mindvégig kivételes életet élt. […] Németországban mindenek-
elõtt a családi életét emelik ki. És valóban õ a keresztény feleség, anya és özvegy min-
tamodellje. A férje korán meghalt, és neki utána súlyos problémái keletkeztek az
anyósával. Lehet, hogy az akkori életrajzírók túloztak, de ha ez az emléke fennma-
radt, akkor valamit biztosan mégis adott az emberiségnek. Németországban nagyon
sok olyan templom van, amelyiknek õ a védõszentje. De itt nálunk a németek távozá-
sa után inkább a Mária-tisztelet erõsödött meg, úgyhogy a modern templomok több-
sége a Megváltó vagy Mária, esetleg Szent József tiszteletére épült.”

Az egyház által terjesztett Szent Erzsébet-legendák ha el is indultak olykor a
folklorizálódás útján, ez rendszerint csak kismértékû volt. A folklórgyûjtõk ál-
tal feljegyzett csángó vallásos legendák között csupán egyetlen olyan figyelem-
re méltó szöveg van, amely jelentõsebb folklorizációról tanúskodik, és motí-
vumanyaga is igen archaikus. Harangozó Imre 1990-ben Lészpeden jegyezte
fel a „pesztelkájában” élelmet vivõ Szent Erzsébet-legendáját,58 amely a rózsa-
csoda ismert szüzséje mellett egyéb archaikus, középkorias motívumokat is
tartalmaz: az áskálódó anyós a férjénél azzal is bevádolja Erzsébetet, hogy „lat-
rokat” hozott az ágyába, a férj ágyába fektetett beteg azonban mint a Megváltó
jelenik meg a hazatérõ férj elõtt, és végül a csoda meglátására méltatlan anyós

58 Harangozó Imre: „Elmentem a Szent Están templomába.” Kalandozások népi hitvilágunk forrá-
sainál. Budapest, Masszi Kiadó, 2001. 256–257.
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megvakul. A felsorolt mondai szüzsék (áskálódó anyós, a férj ágyába helyezett,
majd a Megváltóként megjelenõ bélpoklos stb.) mind jelen vannak a középkori
Szent Erzsébet-legendairodalomban, szerepelnek például a kassai székesegy-
ház 1474–1477 között készült képtábláin is.59 A lészpedi történetben ismeret-
len, mágikus tartalmú népi motívum a sorozatosan elkövetett bûnök által
kikényszerített istenítélet (az anyós megvakulása).

KÖVETKEZTETÉSEK

1. A középkorban a magyar szentek, mindenekelõtt Szent István és Szent Lász-
ló kultusza Moldvában is erõs volt, de erre jobbára csak a csángó vallásos folk-
lór archaikus elemei és a 17. századtól szórványosan felbukkanó különbözõ
mûvelõdéstörténeti emlékek utalnak. A 18. századi nagy székely bevándorlást
megelõzõen magyar patrocíniumokra csak következtetni lehet (pl. Kickófalva
Szent István-patrocíniuma és Vizánta Szent László-patrocíniuma esetében),
írott forrásokkal csak ritkán rendelkezünk (pl. Dnyeszterfehérvár Szent László-
dedikációja).

2. A 18. század végétõl a magyar szenteknek Moldvában is kialakult egy ter-
mészetes népi kultusza. Ezt a kultuszt az erdélyi katolicizmussal kialakult szo-
ros történelmi kapcsolatok táplálták. A Székelyföldrõl tömegesen menekülõk
magukkal hozták az Erdélyben meghonosodott kultuszformákat (pl. Szent Ist-
ván, Szent László, Szent Imre herceg tiszteletét, a ferencesek Mária tiszteletét
stb.), és az Erdélybõl származó vagy ott iskolát végzett moldvai „deákok” (pa-
rasztkántorok) késõbb is erõsítették ezeket a szellemi kapcsolatokat. Ez az esz-
meiség Moldvában is barokk jellegû volt, illeszkedett a Regnum Marianum gon-
dolatához (pl. a hõsi életideál dicsérete, Magyarország Mária országa stb.).

3. A 19. század második felében és a századforduló táján Bukovinában, de va-
lamelyest Moldvában is terjedt Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza. Ez a kultusz
határozottan németes jellegû volt: Szent Erzsébet elsõsorban német eredetû
munkás és kézmûves közösségek védõszentje lett, ikonográfiai ábrázolásai is né-
met nyelvterületrõl származtak, stb. A kultusz bizonyára nem volt független az
Erzsébet császárné és magyar királyné iránt érzett tisztelettõl, illetve Ferenc Jó-
zsef császár Moldvába küldött – oktatásszervezés, templomépítés és -beren-
dezés céljaira szánt – pénzadományaitól. Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete
felülrõl, egyházi kezdeményezésre terjed el, de a szent körül – ugyanúgy, mint
Magyarországon – nem alakult ki népinek nevezhetõ kultusz.

4. A moldvai hivatalos egyház nem terjesztette, sõt igyekezett visszaszorítani a

59 Bálint: i. m. II. 479.
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magyar szentek tiszteletét. Ez a viszonyulás bizonyos mértékben már a De Propa-
ganda Fide római missziós szervezet 1622–1896 között mûködõ misszionáriusa-
ira is jellemzõ volt, de 1884 után a román nemzetállami ideológia szolgálatába
szegõdött moldvai katolikus egyházszervezet (mindenekelõtt a püspökség) részé-
rõl határozott ideológiai programmá vált. Mivel ezeknek a szenteknek a tisztelete
egy modern polgári magyar identitás, nemzettudat kialakulásának veszélyét hor-
dozta, a hivatalos egyház fokozatosan megszüntette a magyar szentek korábban
létrejött moldvai patrocíniumait és a magyar szentek egyéb kultuszformáit (pl.
búcsújárások, vallásos népénekek, szakrális tárgyak tisztelete stb.). A magyar
szentek kultusza tehát a 19–20. században erõs ideológiai tartalommal telítõ-
dött. Olykor az egyetemes egyház valamelyik „hasonló” szentjének kultuszával
helyettesítették a dedikációt (Magyarfaluban Szent István magyar király helyett
Szent István vértanú lett a védõszent, Rosszpatakon talán Árpád-házi Szent Er-
zsébetet helyettesítette Portugáliai Szent Erzsébet). A legtöbb esetben azonban a
régi és az új dedikáció között semmilyen kapcsolat nincs (például Szõlõhegy,
Vizánta és Barlád esetében a magyar szenteket Mária-dedikációkkal, Kickófalva
esetében Lisieux-i Kis Szent Teréz-dedikációval helyettesítették), hacsak azt nem
nevezzük annak, hogy az új védõszentek névünnepei rendszerint idõben közel es-
nek a lecserélt magyar szentek naptári ünnepeihez. Erre nyilván azért volt szük-
ség, hogy a földrajzi régióban nagy tömegeket mozgató templombúcsúk megszo-
kott idõpontján túlságosan radikálisan ne változtassanak.60 Elõfordult az is, hogy
az egyház egyszerûen elhárította a magyar szentek tiszteletére irányuló népi kez-
deményezéseket (lásd Kicsiszalonc kérelmét a Szent Imre-titulusért).

5. A hivatalos egyház ellentmondásos viszonyulása folytán a magyar szentek
körül a moldvai csángók között diffúz népi képzetek alakultak ki. Ennek általá-
nosan elterjedt megnyilvánulása, hogy a népi tudatban Szent István magyar ki-
rály alakja az 1992-ben szentté avatott ªtefan cel Mare (1457–1504) moldvai
vajdára vonatkozó népi „tudással” keveredik. A diffúz jelleg megnyilvánulása
az is, hogy a nevezetes rózsacsoda története, ami kezdetben valóban európai
vándormonda volt, de késõbb az európai mûvelõdés- és mûvészettörténetben
kizárólag Árpád-házi Szent Erzsébet személyével kapcsolódott össze mint a
szent nagylelkûségét bizonyító csodás esemény,61 Moldvában úgy jelenik meg
mint Portugáliai Szent Erzsébethez tartozó legenda és ikonográfiai hagyomány
(lásd Rosszpatak oltárképét és a róla szóló népi történeteket).

60 Ez a közösségi igény Szõlõhegyen 1987-ben, az új templom védõszentjének megválasztása-
kor határozottan meg is fogalmazódott. Az új patrónus azért lett Mária Királynõ, mert ünne-
pe (aug. 22.) közel volt a falu régi védõszentjének, Szent István királynak a névünnepéhez (a
világegyházban aug. 16.).

61 Bálint: i. m. II. 476.
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ILDIKÓ LEHTINEN

Finnországi kutatók Csángóföldön

A HÁTTÉR

Finnországban a csángók kutatása a Wichmann házaspár nevéhez fûzõdik.
Yrjö Wichmann finn nyelvész (1868–1932) finnugor nyelvészettel foglalko-
zott. Ennek szerves része volt az Oroszországban végzett terepmunka. Elsõ
hosszabb gyûjtõútjának célja az udmurt nyelv tanulmányozása volt 1891–92-
ben. Pétervárott archív kutatómunkát végzett 1895-ben, majd két év múlva a
helsinki egyetemen védte meg disszertációját. Ezután a következõ cél a komi
nyelv elsajátítása volt, így két éven át a komiknál dolgozott (1901–1902-ben).

Nyelvészeti anyag nélkül nincs nyelvészeti kutatás sem. Az anyaggyûjtés
egyúttal a kutatás feltétele is volt. A terepmunkát Wichmann is szükségesnek
tartotta. „Köztünk szólva, semmi az a bosszúság vagy az a kis kényelmetlenség,
ha az ember tehet valamit a tudományért! És miután én is úgy hiszem, hogy
tudok valami érdemlegeset gyûjteni a közösbe, folytatom csavargásaimat, nem
mondok le róluk a jövõben sem, hacsak valami nem kényszerít majd egy hely-
ben ülni.” (Wichmann, Irene 1987. 5.)

Wichmann két ízben járt Magyarországon, 1899-ben, valamint 1904-ben.
Második útján Erdélyben ismerkedett meg Herrmann Antal magyar néprajztu-
dós leányával, Júliával. Az ifjú pár a finnugor tudománynak szentelte életét.
Nászútjuk sem volt mindennapi. Magyarországról Finnországon keresztül
Oroszországba utaztak a marik közé, s ott a fiatal férj a mari nyelvvel foglalko-
zott. A munka jól haladt. Felesége, Júlia, ezt így fogalmazta meg: „Jó viszony-
ban volt mindenütt a tolmácsaival. Egy kivételével mind kiválóan okos volt.
Úgyhogy Yrjö tehetséges népnek tartja a cseremiszeket, s ha más környezetben
és körülmények között élhetnének, nagyon is fejlõdésképesek volnának.”
(Wichmann, Irene 1987. 160.)

Az otttartózkodásuk rövidebbre sikerült a tervezettnél, mert a háborús moz-
gósítások miatt menekülniük kellett Oroszországból. Finnországból egyenesen
Magyarországra utaztak, s miután a szükséges hivatalos engedélyeket megsze-
rezték, Romániába indultak a csángó nyelv tanulmányozása végett.
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Yrjö Wichmann nyelvi anyagot gyûjtött, nem is keveset, hat hónap alatt
több mint 6000 szót jegyzett fel, ezenkívül 36 táncos éneket, 14 hejgetést és
170 közmondást. Wichmannt a csángók eredete érdekelte, fõképpen az, ho-
gyan lehetne eredetüket nyelvtudományi módszerekkel bebizonyítani. Arra a
következtetésre jutott, hogy a csángók a középkorban, valószínûleg a 12. szá-
zadban költöztek át Magyarországról mai lakhelyükre, Romániába. Tudomá-
nyos megfigyeléseit magyar nyelven adta közzé (A tš, s, z, š és � hangok törté-
nete a moldvai csángó nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények, XXXVII.) A szó-
tári anyagot Wichmann halála után a Finnugor Társaság adta ki (Yrjö
Wichmanns Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des
Hétfaluer Csángódialekts nebst grammatikalischen Aufzeichnungen und Texten
aus dem Nordcsángódialekt. Hrsg. von Bálint Csûry und Artturi Kannisto.
Lexica Societatis Fenno-Ugricae IV. 1936).

WICHMANN JÚLIA
MINT NÉPRAJZKUTATÓ

Wichmann, született Herrmann Júlia a házasságkötés után kész volt követni
férjét, Yrjö Wichmannt Oroszországba. Az út kalandos volt. Júlia nem tudott
se finnül, se mariul, de oroszul sem. Egyszerû körülmények között éltek, bele
kellett abba tanulnia, hogy egyszer itt, máskor ott kaptak szállást. Ha az étel
nem ízlett, jobbnak látta megtanulni fõzni akár orosz módra, amint ez napló-
jából kiderül. A háziaktól a fiatalasszony oroszul is tanult, sõt a tudományos
munkába is belekóstolt, hiszen elhatározta, hogy a finnugor népek néprajzá-
val fog foglalkozni. Júlia magyar nyelven vezette naplóját, okulásul saját ma-
gának meg talán szüleinek is. Tudományos programját a következõképpen
vázolta fel:
„Munkatervem a következõ:

1) A rokon népek ruházata a különbözõ vidékeken. A ruházati anyag elõállí-
tása, szabás, varrás, hímzés, különös tekintettel sajátságos öltésmódjuk-
ra. A ruhadarabok megnevezése.

2) A fakéreg és faháncs felhasználása. A megmunkálás módja és eszközei, a
tárgyak.

3) Fonográf gyûjtés.
4) Néprajzi szokások gyûjtése.
5) Néprajzi tárgyak gyûjtése rajzban és leírásban.
Az anyag nagy. Nagyon szívesen foglalkozom vele. A magyar néprajzi múze-

umnak dolgozom, csak a 2. pont alatti munkámat szántam egy helsingforsi fo-
lyóiratnak.”(Wichmann, Irene 1987. 82.)
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Mariföldön nyelvtudás hiányában leginkább megfigyeléssel foglalkozott. Mi-
után családoknál laktak, a mari nõk készségesen tanították a fiatal asszonykát
a mari öltésekre. Az ékszereket és a viseleteket lerajzolta. Vizuális antropológi-
ai módszernek nevezhetjük azt a munkát, amivel élni tudott, s amit viszont va-
lóban érzéssel és jól is csinált. Írásait végül is Finnországban publikálta. A
Finnugor Társaság néprajzi tanulmányainak sorozatában jelent meg a mari vi-
seletrõl, a nyírfaháncshasználatról, valamint a gabonaszárítóról írt tanulmány-
sorozata német nyelven. (Beiträge zur Ethnographie der tscheremissen. Suoma-
lais-Ugrilaisen Seuran kansatieteellisiä julkaisuja V. Helsinki, 1913.)

Júlia naplófeljegyzéseibõl kiderül, hogy a viseleten kívül leginkább a szoká-
sok érdekelték. Lejegyezte a marik lakodalmi szokásait, igaz, hozzátette, hogy
mivel nem ismerte a nyelvet, leírása hiányos. Érdekes és hiteles viszont megfi-
gyelése az újoncbúcsúztatásról.

„Szokásaikat nem gyûjthettem, mert nem tudom nyelvüket. Egy szokást leír-
hatok, mert az utcán eleget láttam, és így ismerhetem. Ez a regruták búcsúzó
falujárása. Azt mondják, hogy csak a cseremiszek között szokás. Fölkerekedik
a cseremisz regruta a barátaival, betelepszenek egy szánkóba, legtöbbször
olyanba, aminek nincsenek oldalai. Középen áll a szánkóban a regruta, vállán
keresztül derekára mindkét oldalon hosszú sálak vannak kötve, kezében ken-
dõt lobogtat, de úgy, hogy a legszebbet két kezében kifeszítve tartja, ez fel van
díszítve még apró szalagmáslikkal is, a két végéhez pedig odafogja egy-egy, né-
melykor több kendõ csücskét. Az egyhangú regrutanóta ütemére hirtelen egyik
oldalról a másikra fordulva lobogtatja a kendõket. A sálat és a kendõket bará-
taitól kapta ajándékba. A szánon körül térdelnek a barátok, talpuk kifelé áll a
szánkóból, karjaikat egymás hátán összefonva szorosan összefogóznak, ami
megóvja õket is meg a dülöngélõ regrutát is a kieséstõl. Így mennek egyik falu-
ból a másikba, énekelve, némelykor egyik harmonikázik is hozzá – bejárják a
regruta ismerõseit, mindenütt mulatnak, jó sok pálinkát isznak, és alaposan le-
részegednek. Szeretnek így menni vásárokra, s azért nekem is sokszor volt al-
kalmam õket látni. Mert itt (Jelaszi mari hegyi faluban) minden kedden vásár
van. A vásáron aztán kiszállnak a szánkóból, és gyalog, énekelve és a nótára
vagy harmonikára táncolva-lépegetve, gyalog is kendõt lobogtatva haladnak.
Így megy ez a bevonulás elõtti hetekben.” (Wichmann, Irene 1987. 85.)

A CSÁNGÓ ÚT

Mint említettem, Oroszországból menekülni kellett, így érkezett a fiatal pár
Finnországon keresztül pár hét múlva Magyarországra. Yrjö készületeket tett a
csángó útra. Hivatalos engedélyeket szerzett be, kapcsolatokat vett fel, és már
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megjelent szójegyzeteket tanulmányozott. 1906. október 31-én érkeztek meg
Szabófalvára (Sãbãoani). „Manapság úgy 30 csángó falu van, 13 faluban pedig
elrománosodott csángók laknak, akik ugyan megtartották a katolikus vallást,
és magyarnak (unghur) vallják magukat. Moldvában körülbelül 8000 csángó
család lakik. Említésre méltó még, hogy vannak olyan falvak is, amelyeknek la-
kói ugyan románul beszélnek, de a falu magyar neve, a katolikus vallás, a nõi
viselet, valamint az unghur elnevezés a magyar eredetre utal. A moldvai csán-
gókat általában két csoportra szokás osztani, északi (Romani) és déli csoportra
(Bacau). Ez a felosztás csak a földrajzi sajátosságokra utal, és nem veszi figye-
lembe a nyelvjárási különbségeket.” (Wichmann, Yrjö 1908. 12.)

Ezen az úton sem Yrjö Wichmann, sem pedig Júlia nem vezetett naplót. En-
nek több oka is lehetett.

Wichmannék csángó parasztcsaládnál laktak. A jómódú Anton Robin (Ro-
bu) egyúttal Wichmann nyelvmestere is volt. Júlia a háztartást vezette, egy fia-
tal lány segített csak neki takarítani, mosni stb. Idegen helyen a rutinmunka
nem egyszerû, valószínûleg a beszerzés sem volt gyerekjáték. Októberben in-
dultak neki az útnak, tehát az ellátás már amúgy sem lehetett könnyû. Téli
idõben fûtésrõl is kellett gondoskodni. Ezenkívül Júlia már áldott állapotban
volt, valószínûleg ez is korlátozta az idõkihasználást. És még egy aránylag fon-
tos tényezõ: Júlia elismerte, hogy a nyelvjárás idegen volt, s mint visszaemléke-
zésében írta, eleinte nem értette meg teljesen a csángók beszédét.

„Romaniban csángó magyar paraszt házában laktunk. Én a háztartást lát-
tam el, egy fiatal lány segített takarítani stb. Ezenkívül amennyire tudtam,
megpróbáltam néprajzi anyagot is szerezni. Írásaim meg is jelentek az Ethnog-
raphiaban. Ekkor kezdõdtek a parasztfelkelések Romániában. Való igaz, hogy a
nagybirtokosok, akik nem is tartózkodtak birtokaikon, hanem az intézõ vezet-
te a gazdaságot, nagyon rosszul bántak a parasztokkal. Mi egy módosabb pa-
rasztnál laktunk. Egy szoba-konyha volt a háziak használatában, s nálunk úgy-
szintén. Mégis a felkelés minket is érintett, s megtudtuk, hogy a házigazdánk
házát is fel akarják gyújtani. (A nagybirtokosok kúriái mind lángban álltak.) Így
aztán nem volt mit tenni, csomagoltunk és elindultunk. A falu, ahol laktunk,
Szabófalva, vagyis Sãbãoni volt, innen Romani nevezetû helységbe mentünk.
Romani tíz kilométernyire volt a falutól, hepehupás csúszós utakon. A várost
katonaság vette körül. Amint közeledtünk, egy járõr megállást parancsolt, és
ránk szegezte fegyverét. A kocsis megijedt, és továbbhajtott. Hála Istennek,
Yrjö fogta a kantárt, és megállította a fogatot. Yrjö megmutatta papírjainkat, és
folytathattuk tovább az utat. Az országúton nem volt kellemes utazni, rázott
nagyon, és ez az út 10 km-t tartott. Én akkor már Väinöt vártam 3-4 hónap
múlva, de kibírtam. Romaniban Yrjö mindent elintézett. Este vonatra is ül-
tünk, és folytattuk az utat Budapest felé. A vonat ablakaiból mindkét oldalon
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szinte nappali fényben lángoltak a hatalmas kúriák és paloták.” (Julie
Wichmann, finn nyelvû kézirat, fordítás I. L.)

Az Ethnographia Júlia három cikkét közölte: A moldvai csángók babonás hité-
rõl (Ethnographia, XVIII. 1907. 213–214.); A moldvai csángók szokásaiból (Sza-
bófalváról) (Ethnographia; XVIII. 1907. 287–294.); Moldvai csángó menyegzõ
Szabófalván (Ethnographia, – Népélet. XLVII. 1936–1937. 57–65.). Tárgyi
anyagot viszont Julia egyáltalán nem gyûjtött, és valószínûleg nem ért rá raj-
zolni sem. A cikkeket illusztráló fényképek a férj, Yrjö Wichmann felvételei.

NÉPRAJZKUTATÓ, FELESÉG ÉS FIATALASSZONY

Júlia a látottakat írta le. Feljegyzései azért érdekesek, mert nem másodkézbõl
valók, hanem saját megfigyelésein alapulnak. Júlia részt vett a mindennapi
életben, bennfentesként kísérhette figyelemmel a falu életvitelét. Miután csa-
ládnál laktak, s a cselédlány is helybeli volt, tõlük hallhatta a mindennapi élet
reguláit, a rendszert, ami szerint éltek. A normák a közösség tapasztalatait
tükrözik, s betartásuk a rendet és a rendszert jelenti, ugyanakkor a környezõ
világra és a gondolkodásmódra is utalnak. Júlia és Yrjö otthon is voltak, meg
nem is a csángó faluban. Yrjö nem volt magyar, viszont magyarul beszélt, és el-
sajátította a csángó nyelvjárást is. Júlia magyar volt, és a nõi nemet képviselte,
gyermeket várt, háztartást vezetett, tehát közel állt gondolkodásmódjában is
az asszonyokhoz. A mari földön végzett terepmunkához képest „otthon” volt, a
„másság” a szokásokon és nyelvjárási különbségeken alapult. Júlia mûvelt vol-
tától a babonák világa távol állt. Mégis idegen környezetbe csöppenve maga is
beleélhette magát a helyiek életébe. A jóslást nemcsak hogy megfigyelte mint
néprajzi tényt, hanem jósoltatott is magának. Talán egyedül érezte magát, ál-
dott állapota is érzékennyé tehette, így erre a rövid idõre belõle is a csángó kö-
zösség tagja lett. A babonákat vagy a szokásokat részletesen leírta, de nem
kommentálta, s nem elemezte lekezelõ módon. A csángó közösség szemszögé-
bõl Júlia fiatalasszony volt, tudományos ambícióit nemigen észlelhették.

Húshagyó hétfõn és kedden Szent István király napját ülték meg. Farsang
végi mulatság ez, s Júlia ottjártakor nagy hó volt. A fiatalság táncolt, a fiúk
maskarának öltöztek. Yrjö a szokás egyes mozzanatait mind lefényképezte, a
táncot, a maskarákat és a hordóban rejtõzködõ fiúkat.
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CSÁNGÓ MENYEGZÕ – VIZUÁLIS ELEMZÉS

A fényképfelvételek tanúsága szerint Wichmannék két menyegzõn vettek részt.
Az egyik menyegzõ (menekezõ) idõpontja valószínûleg valamikor Szabófalvára
érkezésük után lehetett, talán októberben vagy novemberben. A képeken a na-
pot nemigen látni, az idõ borongós, a föld sáros, és a résztvevõk fázósan húz-
zák össze magukat. A másik képsorozat kora tavasszal készülhetett. A képek-
rõl ítélve már tavaszodott, a hó csak itt-ott, foltokban észlelhetõ, de tavaszi
zöldellésnek még semmi nyoma. Mindkét képsorozat részletes, minden moz-
zanatra kiterjed. Miután az udvaron történik minden, a fényképek élesek, és a
részleteket, így a viseletet is teljes egészükben mutatják be. A templomi eske-
tés kora reggel nyolc órakor történt, s a násznép délelõtt tíz órakor gyülekezett
a menyasszony és a võlegény házánál. Az idõpontnak csak azért van jelentõsé-
ge, mert a fényképek nappali beállításnál készültek. Júlia magyarázatait né-
hány viseletre kiterjedõ részlettel egészítettem ki. Minden felvétel szinte egy
színpadi beállítás, ahol minden „szereplõnek” megvan a saját helye, mozdulata
és gesztusa.

Az õszi menyegzõ képei

1) A võlegény búcsúztatása. Udvaron a pad, eléje szalmát hintenek, és szõ-
nyeggel takarják le, a pad egyik végére az apa, a másik végére az anya ül. A võ-
legény nevében a sztolnyik (a képen balra) búcsúzik el a szülõi háztól, és köszö-
ni meg mindazt, amit a szülõi házban érte tettek. A sztolnyik kezében gyön-
gyös, kendõs bot, végén az égõ gyertyával, amit a menyasszony készített. A tér-
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deplõ võlegény kalapján rajta van a gyöngyökbõl fûzött szalagdísz, a horgos,
ami szintén a menyasszony munkája. Jobbra mögötte a nyoszolyólány, a drusz-
ka áll, fején virágkoszorú, a kóda. Mellette egy fiatalember, csizmájának szárá-
ban a jobb lábán ott látni egy kendõnek a csücskét. Valószínû, hogy õ volt a hí-
vogató, aki a menyegzõ elõtti napon a vendégeket meghívta. Az örömszülõk
mögött három zenész áll, jobbra a ház oldalán a vendégek. A képek a század
eleji öltözetet híven tükrözik. A férfiakon kézelõs ing, kivétel az örömapa, aki-
nek az inge lobogós ujjú. A võlegény keptárját hullámvonalas oldalhím díszíti,
a többi keptár sima, minden hím nélküli. A sztolnyik kozsókja térdig ér. A võle-
gény és a jobb oldalon álló legény lábán kemény szárú a csizma. Érdekes a ka-
lapok sokfélesége. A zenészek és a sztolnyik fején fekete kucsma, a többi férfi
vagy magas tetejû és keskeny karimájú, vagy alacsony tetejû és széles karimájú
kalapot visel.

2) A menyasszonyos ház udvarán a nuna és a nunul kirakja az ajándékokat,
egy pár csizmát, sarut, kenyeret, húst, pálinkát és kendõket egy abrosszal lete-
rített asztalra. A menyasszony kezet csókol a nunának, és pálinkával kínálja
meg a vendégeket. A nuna kezében még ott a tarisznya, amiben az ajándéko-
kat hozta. A menyasszony fótába, alján vízszintesen csíkozott lepelszoknyába
van öltözve. Fején cifra virágdíszes koszorú, lábán puha csizma. A képen balol-
dalt a zenészek állnak, és férfiak szoknyával (szokmánnyal) a vállukon. Õszi hi-
degre utal az a tény, hogy a férfiakon és a nõkön is egyaránt legfelül daróc szok-
nya vagy kozsók van, s a férfiak kezüket a kozsók ujjába dugva melegítik. Kivé-
tel egy az udvaron mezítláb átszaladó kislány, aki talán a házból jött ki. Rajta
csak ing és katrinca van, fején gyári kendõ.
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3) Wichmann három felvételen örökítette meg az udvaron pálinkázó férfia-
kat. Az elsõ képen középen háttal a druszka, aki valószínûleg pálinkát tölt a
vendégeknek. Mellette a nunul és a hívogató. Mind a kettõ ünneplõben, hosszú
fehér kézelõs ingben, gatyában és keptárban. A nunulon széles bõröv. A hívo-
gatót a csizmaszárba tûzött kendõrõl lehet felismerni. Az asszonyok a háttér-
ben követik az eseményeket. Baloldalt a zenészek.

4–5) A második képen a hívogató kivált a csapatból. A férfiak szemmel lát-
hatóan jól érzik magukat. Szoknyás vendégek helyett most kozsokos férfiak áll-
nak háttal. A harmadik képen a hívogató áll középen, jól kivehetõ a csizma-
szárba dugott kendõ és a sarkantyú, mind a kettõ hivatalának szimbóluma.
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6) A menyasszony elbúcsúzik szüleitõl, barátnõivel és húgaival együtt elsi-
ratják lányságát, ládájoznak. Utána kimennek az udvarra, ahova kiraknak egy
padot, és a földre a szalmára szõnyeget terítenek. A padra ülnek a meny-
asszony szülei. A menet, élén a sztolnyikkal, a hívogató, a nunul, a nuna, a nyiril
és a nyirásza, a druszka és végén a cigányok muzsikálva, háromszor járja õket
körül. Ekkorra a menyasszony cifra virágdíszes kódáján már rajta a fátyol, amit
a võlegény tett rá két faág segítségével, anélkül hogy a fátyolhoz ért volna. Ez a
mozzanat nemigen kelti fel a vendégek érdeklõdését, egymással beszélgetnek,
csak két mezítlábas kislány nézi a menetet.
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7) Ezután a sztolnyik elmondja a menyasszonybúcsúztatót. A vendégek ken-
dõt adnak a menyasszonynak és a võlegénynek ajándékba. A kendõt a võle-
gény nyakába kötik, a menyasszonynak pedig a fejére terítik. Az eresz alatt áll
a nunul és a nuna, mellettük kislányok rövid bundában, de mezítláb. A képen
baloldalt a druszka, mögötte egy kendõs asszony szoknyával a vállán, szintén
mezítlábasan.

8) Amíg a búcsúztató ceremónia tartott, Wichmann lefényképezte a meny-
asszony barátnõit és a druszkát. A katrincába, kandargós ingbe és keptárba öl-
tözött nõket a fejviselet különbözteti meg egymástól. Két lányon keskeny gyön-
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gyös párta, a horgas, amit a menyasszonytól kaptak a segítség fejében. Az
asszonyok fején fehér kerpa. A nõk kezében az elmaradhatatlan szerenka, nya-
kukban rengeteg gyöngy. Egy fiatal nõnek kivételesen gyári kendõ van a fején.
A lakodalmas menet szélén álló fiatal anya karján ülõ kislányon gyári anyagból
készült ruha van, a fején vastag gyapjúkendõ, viszont lábán házi készítésû
bocskor. Jobb oldalon a díszesen felszerszámozott, szalagokkal és kendõvel dí-
szített lovas kocsi.

9) A menyegzõ utolsó mozzanata, mikor a võlegény és a menyasszony meg-
érkezik a võlegényes házhoz. Fogadásukra az anyós és az após, valamint a ro-
konok mennek ki. A felvételen a násznépet nem látni, õk vagy gyalog követik a
fogatot, vagy saját szánon érkeznek.

A másik képsorozat talán a márciusi hidegben készült.

10) Az udvar havas, a tetõkön hófoltok. A nap elõbújt, és a tavaszi fényben a
nõk inge és kerpája hófehéren ragyog. Az elsõ képen a menyasszonyos háznál
vagyunk. A fiatalok megköszönik az ajándékokat, és pálinkával kínáljak meg a
nunát és a nunult, valamint a vendégeket. Az asztalon csíkos abrosz, rajta ke-
nyér. A menyasszonyon kandargós hímû ing, szinte a földig érõ katrinca, kep-
tár és a fején virágdíszes koszorú. A nuna fejére csíkos kerpa van terítve. A fér-
fiak nagy részén kozsók, fejükön fekete kucsma. A nunul kozsókja oldalhímes,
fején gyöngyszalagos alacsony tetejû kalap.
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11) A második képen a menyasszony szülei a padon ülnek, és a menet, élén
a sztolnyikkal körbejárja õket. A sztolnyik botja egyszínû kendõbe van tekerve
rajta gyöngyhímes szalag. Mögötte két hívogató, mindkettõ vállára vetve a
szoknya, fejükön szalagdíszes kalap és csizmaszárukban a kendõ. A nunát a
võlegény és a menyasszony követi, a menyasszony fején fehér fátyol. Utánuk
mennek a zenészek. A násznépet ez az esemény nem köti le, egymással beszél-
getnek, sõt hátat fordítanak a menetnek.
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13–14) A következõ „jelenet” az ajándékozás. Ezt a mozzanatot a korábbi
fényképsorozat nem örökítette meg. A sztolnyik elmondja a võlegénybúcsúz-
tatót. A fiatalok fejüket lahajtva hallgatják, s a násznép figyelme is egyre in-
kább feléjük fordul. A következõ képen az édesapa kendõket köt a legény nya-
kába. A vendégek a fényképészre néznek kissé hunyorítva, talán mivel a nap fe-
lé fordulnak.
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15) Az ajándékozás alatt egy bolondnak öltözött legény viccel, bohóckodik,
talán azért, hogy magára terelje a figyelmet, hogy senki se igézze meg az ifjú
párt. A násznép két csoportra tagolódva figyeli a bolondozást. A férfiak ko-
zsókba öltözve a szülõk mögött, a nõk katrincásan és keptárban a menyasszony
mögött. A bolondozásnak sikere van, nevetgélnek, és látszik, hogy mindenki a
bohócra koncentrál, csak a menyasszony hajtja le a fejét.

16) A menyasszony is kap ajándékot. Az egyik asszony a fátylára fehér ker-
pát terít, egy másik leány kendõvel a kezében vár a sorára.
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17) Végül a menyasszony és a võlegény felülnek a szánra és elindulnak a võ-
legényes házhoz. Valószínûleg ezt az asszonyok mondikálása kíséri.

A két fényképsorozat egészben adja ki a menyegzõ minden mozzanatát.
Wichmannéknak talán õsszel, hamarosan megérkeztük után volt alkalmuk
részt venni a menyegzõn. A borongós idõben készült felvételekkel nem voltak
megelégedve, így késõbb például a bohóckodást ábrázoló jelenettel egészítet-
ték ki. Sajnos nem tudjuk, kiknek az esküvõjét fényképezték le, és azt sem,
hány menyegzõn vehettek részt ezeken kívül.
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A FINN NEMZETI MÚZEUM CSÁNGÓ ANYAGA

A Finn Nemzeti Múzeumnak kiváló finnugor gyûjteménye van. Az 1930-as
években a magyar néprajz nagyjai, Györffy István, Györffy György, Bátky Zsig-
mond, valamint a debreceni múzeum igazgatója, Ecsedi István gondoskodtak
a múzeum magyar tárgyainak gyarapításáról. A Néprajzi Múzeum csereként
magyar anyagot küldött a Finn Nemzeti Múzeumnak 1931–32-ben. 1931-ben
Helsinkiben magyar népmûvészeti kiállítást nyílt, s akkor szintén alkalom adó-
dott a tárgyvásárlásra. Az anyag zöme a mai Magyarország területérõl való,
azonkívül a Felvidék és Erdély magyarlakta vidékeirõl kaptunk szép anyagot.
Csángó tárgy viszont egy se foglaltatott az akkori gyûjtésbe. Az 1930-as évek-
ben a magyarságot nem ez a szórvány képviselte. A magyarságképnek, a ma-
gyar reprezentációnak a csángó magyarok nem voltak részesei.

A múzeum elsõ csángó tárgya éppen ezért jóval késõbb, 1966-ban került a
gyûjteményekbe. A kiskunfélegyházi múzeum akkori igazgatója, Lükõ Gábor
egy keszkenõt, leánykendõt ajándékozott a múzeumnak. Lükõ 1935-ben járt
Moldvában, s ennek eredményeképpen a moldvai magyarok haj- és fejvisele-
térõl írt cikket az Ethnographiában. Lükõ a keszkenõt jelképnek szánta. Sze-
rinte a magyarság nemcsak az akkori szocialista Magyarország által megfo-
galmazott identitást jelentette, hanem a magyarság fogalmába a határon kí-
vül élõ magyarok, akik archaikus gondolkodásmódot õriztek meg, szintén be-
letartoznak.

Ceauºescu alatt Finnország képviselte Erdélyben a magyarságot. A kolozsvá-
ri Babeº–Bolyai Tudományegyetemen finn lektorok dolgoztak. Minna Savela,
Irmeli Kniivilä és Eira Penttinen szinte faluról falura beutazták Románia ma-
gyarlakta részeit, és kapcsolatot teremtettek a csángó magyarokkal is. Magasra
becsülték a hímzéssel díszített ingeket, valamint a fazekastermékeket, és né-
hány darabbal gazdagították a múzeum gyûjteményeit. Eira Penttinen révén
került a múzeumba egy csángó leánykaviselet 1988-ban (SU5843). Ezenkívül a
feketetói vásárról is kapott a múzeum csángó kendõket.

A finn egyház szívén viselte az erdélyi magyarok sorsát. Anna-Maija Raittila
költõ és mûfordító, valamint a teológus Martti Voipio szoros kapcsolatban áll-
tak erdélyi értelmiségiekkel és mûvészekkel. Révükön került a múzeumba
csángó melles és ing Fejér Anikótól (SU5771, 1982), majd ingek és keszkenõk
Baász Imrétõl (SU5841, 1988) és Kallós Zoltántól (SU5866, 1989). A politikai
légkör a kulturális intézményekre is hatással volt. Ezt bizonyítja az a tárgy-
együttes, amit Martti Voipio úr volt szíves közvetíteni Pusztináról. A berkésin-
get, karincát, ruvácskát és keszkenõt tartalmazó együttes adományozója nem
akarta és nem merte magát megnevezni.

Finnországban a csángókérdés mint az emberi jogok kiemelt problémája is-
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mét napirenden volt 2001-ben. Az Európa Tanács akkori finn elõadója, Tytti
Isohookana Asunmaa elérte, hogy nemzetközileg is felfigyeltek a csángó ki-
sebbséget ért visszásságokra.
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TÁNCZOS VILMOS

A Tatros menti székelyes csángók
magyar nyelvismerete 2008-ban1

I. KUTATÁS-MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK

Elõzmények

A moldvai csángók magyar nyelvismeretére vonatkozóan elõször 1994–1996
között – folklórkutatói munkámmal párhuzamosan, illetve mintegy annak
„mellékleteként” – végeztem átfogó, minden csángó településre kiterjedõ alap-
kutatást.2 Erre azért volt szükség, mert a hivatalos román népszámlálások
adatsoraiból a 20. század folyamán gyakorlatilag eltûnt a moldvai magyar etni-
kum, miközben nyilvánvaló volt, hogy Moldvában a nagyfokú nyelvi asszimilá-
ció ellenére is még mindig jelentõs azoknak a katolikusoknak (csángóknak) a
száma, akik ismerik õseik anyanyelvét, illetve rendelkeznek egy sajátos csángó
identitástudattal. A népszámlálások „nulla változata” tehát mindenképpen
magyarázatra, illetve kiegészítésre szorult, de ilyen természetû adatok nem áll-
tak az érdeklõdõk rendelkezésére. A kiegészítést voltaképpen a tényleges ma-
gyar nyelvismeretre vonatkozó, terepkutatáson alapuló, falusoros becslés je-
lentette, aminek végeredményeként végül megállapítottam, hogy Moldvában
83 településen még mintegy 62 000 katolikus csángó ismer valamilyen mér-
tékben egy magyar tájnyelvet, az etnikum háromnegyed része, mintegy
180 000 személy azonban már nyelvileg teljesen elrománosodott.3

1 A tanulmány megírását és a mögötte álló terepmunkát az Erdélyi Szövetség kutatási prog-
ramja keretében az NCA Nemzeti Civil kapcsolatok és az Európai Integráció Kollégiuma tá-
mogatta.

2 Az 1994–1996 között végzett terepmunkára a budapesti Teleki László Alapítvány egyik ku-
tatási programja keretében, az alapítvány támogatásával került sor.

3 A terepkutatás nyomán a témakörben több tanulmányom jelent meg magyar, angol, német
és román nyelven, melyek egymás átdolgozott, illetve bõvített változatai, de a közölt szám-
sorok mindegyikben – természetszerûen – azonosak. A szóban forgó közlemények a követ-
kezõk: Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség III. 1997. 1–2. 370–390; A
moldvai csángók lélekszámáról. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Bp., 1999. 7–32. (A
súlyos nyomdai hibák miatt – a számtáblázatok összesítõ, kövéren szedett számsorai balra
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Az 1990-es évek közepén végzett terepkutatás óta csaknem másfél évtized
telt el. Ez alatt az idõ alatt a moldvai csángók magyar nyelvismeretében és
nyelvhasználatában is gyökeres változások történtek. Ezek legfontosabbjai a
következõk: 1. Moldvában is felgyorsultak a modernizációs folyamatok, példá-
ul az elektronikus civilizáció és a nagymérvû mobilitás itt is ugyanúgy általá-
nossá vált, mint bárhol máshol a világon. Mindezek következtében a már ko-
rábban is fellazult hagyományos életvilágok itt is eltûnõfélben vannak (akkul-
turáció). 2. A Nyugat-Európában és máshol történõ külföldi munkavállalások
következtében hatalmas méreteket öltött a migráció, aminek mélyreható kul-
turális következményei vannak, ideértve a nyelvhasználat kérdését is. (A mig-
rációs jelenségek következtében a lakosság korábban látványos számbeli növe-
kedése megtorpant, sõt a népesség abszolút száma is visszaesett, amire a
moldvai katolikusok körében a 16–17. század óta nem volt példa.) 3. A moder-
nizációs jelenségek és a migráció eredményeként a csángók által lakott telepü-
léseken megváltozott a hagyományokhoz és a magyar nyelvûséghez való men-
tális viszony. A nyelvi tudatosság növekedett, aminek eredményeként a magyar
nyelv vagy fel-, vagy éppenséggel aláértékelõdött. 4. Egyes csángó falvakban a
2000/2001-es tanévtõl kezdõdõen sikerült létrehozni a magyar nyelvû oktatás
bizonyos, korlátozott formáit, ami azonban a magyar nyelvet ismerõ gyerme-
keknek csak mintegy 10-12%-át érintette. 5. A csángó falvak nyelvismeretében

eltolódva, hibásan jelentek meg – ennek a tanulmánynak az adatai csak nagy figyelem mel-
lett használhatók.); Hungarians in Moldavia. Teleki László Foundation. Institute for Central
European Studies, Budapest, April 1998. No. 8. 25. About the Demography of the Moldavian
Csángós. In: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and
Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation–Pro Minoritate
Foundation, Budapest, 2002. 117–147; Hungarians in Moldavia. In: Ferenc Gereben (ed.):
Hungarian Minorities and Central Europe. Regionalism, National and Religious Identity. Páz-
mány Péter Catholic University, Piliscsaba, 2001. 266–289; Hungarians in Moldavia. In:
Hungarian Heritage. Volume 3. European Folklore Institute, Budapest, 2002. 11–27; Über
die Bevölkerungszahl der Moldauer Tschangos. In: Tánczos, V.: Aufgetan ist das Tor des
Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro-Print, 1999. 228–275; Cean-
gãii din Moldova. Altera VIII. 2002. 17–18, 48–80; A moldvai csángók asszimilációja törté-
neti perspektívában (szempontok, források, kutatási feladatok). In: Diószegi László (szerk.):
A moldvai csángók. Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kisebbségek. Budapest, Teleki
László Alapítvány, 2006. 26–46; About the Demography of the Moldavian Csángós. In: Local
and Transnational Csángó Lifeworlds. Edited by Sándor Ilyés–Lehel Peti–Ferenc Pozsony.
Cluj-Napoca, Kriza János Ethnographical Society, 2008. 203–222; A moldvai csángók lélek-
számának és magyar nyelvismeretének történeti alakulása. In: Ilyés Sándor–Peti Lehel–Po-
zsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kolozsvár, Kriza János
Néprajzi Társaság, 2008. 255–287. A tanulmány magyar, angol és német változata
interneten elérhetõ a Magyar Elektronikus Könyvtárban (http://mek.oszk.hu/00900/00983/
pdf/index.html) és a Kulturális Innovációs Alapítvány honlapján (http://www.kia.hu/
konyvtar/erdely/nepes.htm).
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és nyelvhasználatában gyökeres változást hozott az is, hogy épp a legutóbb el-
telt másfél évtized alatt halt ki, illetve fogyatkozott meg az az idõs nemzedék,
amelyik fiatal korában (kb. az 1940-es évek végéig, azaz a szocializmus mélyre-
ható társadalmi változásai elõtt) teljesen hagyományos életmódot folytatott,
következésképpen anyanyelvi szinten ismerte még a csángó hagyományos kul-
túrát, ideértve a helyi tájnyelveket is.

Egészében véve azt mondhatjuk, hogy az 1989-es rendszerváltást követõen
a különbözõ nyelven kívüli modernizációs tényezõk a nyelvhasználat és a nyel-
vi mentalitás terén is gyökeresen új helyzetet teremtettek a moldvai csángó te-
lepüléseken. Nyilvánvaló tehát, hogy a magyar nyelv helyzete már nem azonos
a másfél évtizeddel korábbival, következésképpen az aktuális nyelvi viszonyok
leírása csak egy új terepkutatás révén történhet.

A kutatás fontossága: a nyelvhasználat emberjogi vetületei

Moldvában ma mintegy negyedmillió római katolikus vallású személy (a to-
vábbiakban: csángók) él, akiknek túlnyomó többsége magyar származású. Az
1994–1996 között végzett kutatás szerint a magyar eredetû moldvai csángó-
ságnak mintegy háromnegyed része nyelvében a többségi románsághoz asszi-
milálódott, és a végbement nyelvcsere eredményeként a népcsoportnak ma
már csak mintegy egynegyede, azaz kb. 60 000 személy beszéli még valamilyen
mértékben õsei anyanyelvét, és õriz egyszersmind egy igen archaikus hagyo-
mányos kultúrát (nyelv, népi vallásos képzetek, hiedelemvilág, közösségi rítu-
sok, tárgyi kultúra stb.). A még magyarul is beszélõ népesség mintegy 80-90 te-
lepülésen, viszonylag nagy területen szétszórva él. A nyelvi asszimiláció elõre-
haladottsága ezeken a településeken rendkívül különbözõ: vannak olyan fal-
vak, ahol a magyar nyelvet már csak az öregek értik, máshol ellenben a fiatal
generációk, sõt néhol még a gyermekek is viszonylag jól beszélnek magyarul.

A legutóbbi hivatalos román népszámlálások (1992, 2002) vallási hovatarto-
zásra vonatkozó adataiból viszonylag pontos képet nyerhetünk a moldvai ka-
tolikusok (csángók) területi megoszlásáról, az egyes települések lélekszámáról.
Ezek a felmérések azonban a moldvai csángókat – kevés kivételtõl eltekintve
– román etnikumúaknak és román anyanyelvûeknek tekintik, tehát belõlük
nem következtethetünk sem a közösség etnikai identitására, sem a nyelvi
asszimiláció tényleges helyzetére. Az 1992-es hivatalos népszámlálás szerint
Moldvában a 240 038 katolikus lakos közül mindössze 1826 személy (0,76%)
tartotta magát magyarnak, ezen belül a csángó falvakban magyar etnikumú
személyként összeírt katolikusok száma pedig csupán 526 (!) fõ volt. Hasonló
eredmény született a 2002-es népszámlálás során is: az ekkor felvett 232 045
katolikus közül 2015 személy (0,86%) nyilvánította magát magyarnak.
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Amint látjuk, a hivatalos népszámlálási felmérésekbõl az ezredfordulóra
csaknem teljesen eltûntek a magyar etnikumú moldvai katolikusok. A nép-
számlálások „nulla változata” alátámasztja azt a hivatalosnak mondható – az
adminisztratív állami intézmények alkalmazottai, a tanintézményekben dolgo-
zó román értelmiségiek, a helyi római katolikus klérus tagjai, a mass media
képviselõi, a különbözõ román nacionalista szervezetekhez tartozó személyek,
az ország vezetõ politikusai stb. által terjesztett – román ideológiát, miszerint
a csángó kérdés voltaképpen nem is létezik Romániában, ugyanis a magyar
nyelvhez és a magyar etnikai identitásukhoz ragaszkodó moldvai katolikusok
egészen elenyészõ kisebbséget alkotnak.

A tényleges helyzet azonban ennél jóval bonyolultabb. Az adott körülmé-
nyek között adott módszerekkel felvett hivatalos népszámlálási adatok kétség-
kívül elmondanak valamit a moldvai csángó népcsoport nyelvi helyzetérõl és
etnikai identitástudatáról, de ezeket az adatokat úgy kell értelmeznünk, hogy a
hivatalos felmérések – különbözõ okoknál fogva – képtelenek tükrözni a
moldvai csángó népcsoport mai tényleges és bonyolult nyelvállapotát, vala-
mint egészen sajátos közösségi identitástudatát. Miközben a hivatalos statisz-
tikák a nyelvi asszimilációs folyamatokról és az etnikai identitás alakulásáról
keveset mondanak, ugyanezek a jelenségek a rendszerváltás után eltelt idõ-
szakban a tudományos kutatások kiemelt fontosságú témáivá lettek.

A tényleges nyelvismeretre és nyelvhasználatra vonatkozó kutatások azért
központi jelentõségûek, mert ezeknek a kérdéseknek jogi vonatkozásaik is
vannak. Nyilvánvaló például, hogy a nyelvi kompetencia és a nyelvi öntudat egy-
szersmind a jogérvényesítésre való lehetõséget, sõt képességet is jelenti. Az Európa
Tanács 2001-ben elfogadott 1521. számú Ajánlása Románia számára kötelezõ-
vé teszi a moldvai csángó hagyományos kultúra és nyelv védelmét, de erre csak
akkor van lehetõség, ha a csángó népcsoport maga is ragaszkodik ezekhez az
értékekhez, illetve ha még egyáltalán rendelkezik ezekkel a tradicionális kultu-
rális értékekkel, ideértve magát a nyelvet is.

A terepmunka dokumentumai

Az új terepmunka keretében azokat a moldvai csángó falvakat keresem fel,
amelyek esetében feltételezhetõ, hogy a katolikus lakosság egy része valami-
lyen mértékben ismeri a magyar nyelv helyi dialektusát.4 Ezenfelül szükséges-

4 Az 1994–1996 közötti kutatás során 83 ilyen települést találtam, de az új kutatás során cél-
szerû bizonyos, tradicionálisan több egységbõl álló településeket ezúttal külön-külön kezel-
ni, így a magyar nyelvet még ismerõ csángó települések száma elõreláthatóan nõni fog. (Pél-
dául a 2008 elején végzett jelen kutatási program keretében a Tatros mentén Bruszturósza
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nek mutatkozik valamilyen módon megvizsgálni a nagyobb városokban (pl.
Bákó, Karácsonykõ, Románvásár, Onyest stb.) élõ katolikusok magyar nyelvis-
meretét is.

Az egy-egy faluban végzett helyszíni terepmunka alapvetõ célja egy elõzete-
sen kidolgozott Adatlap kitöltése, amely számszerûsíthetõ információkat is
tartalmaz az illetõ település nyelvi helyzetére vonatkozóan. Az Adatlap kitölté-
se résztvevõ megfigyelés, interjúkészítés és egyéb helyszíni adatgyûjtés után
történik. A települések adatlapjaira rákerülnek más információk is, amelyek
ugyancsak jellemzõek az illetõ település élõ nyelvi helyzetére (pl. a települések
névalakjai, az egyházi élet és az oktatás nyelvére vonatkozó adatok, családnév-
változtatások, helynevek, stb.). (Lásd Melléklet)

A települések adatlapjainak kitöltése mellett a terepmunka során egyéb ku-
tatási háttéranyag gyûjtésére is sor kerül, ami a nyelvi adatok értelmezése so-
rán is hasznosítható. Például minden felkeresett településen magnóval rögzí-
tek bizonyos mennyiségû nyelvi szöveget, azzal a céllal, hogy a kutatás idõpont-
jában létezõ nyelvállapotot dokumentáljam. Az interjúhelyzetben rögzített ha-
gyományos folklórmûfajok (pl. mondák, vallásos legendák, hiedelmek, szokás-
leírások, énekelt folklórmûfajok stb.) mellett felveszek élménytörténeteket,
igaztörténeteket is, és mindenekelõtt olyan élõnyelvi szövegeket, amelyek ter-
mészetes beszédhelyzetben hangzanak el. Minden településen rögzítésre ke-
rülnek a temetõi keresztek családnevei (ideértve a nevek gyakoriságát is) és – a
teljességre való törekvés igénye nélkül – a legfontosabb külsõ- és belsõ helyne-
vek is, bár ez utóbbi vonatkozásban nem törekedhetem teljes körû rendszeres
gyûjtésre. A gyûjtési archívumot digitális fényképezõgéppel készített fénykép-
gyûjtemény egészíti ki.

A terepkutatás egyes szakaszainak lezárása után kerül sor a gyûjtött adatok
számítógépbe vitelére (az adatlapok elektronikus változatainak elkészítésére), a
magnón rögzített szövegek tartalmi kivonatolására, illetve olykor – ha ezt a té-
ma megköveteli – szó szerinti lejegyzésére, valamint az egyéb dokumentumok
(fényképek, tárgyi dokumentumok stb.) rendszerezésére és archiválására.

A terepmunka eredményeinek alapján öt résztanulmányban foglalom össze a
moldvai csángó etnikum aktuális nyelvállapotának jellemzõit, illetve közlöm a
falvak nyelvállapotát jellemzõ „kemény” számadatokat a népcsoport belsõ ta-
golódása szerint. (A táji, történeti, néprajzi és nyelvi szempontok figyelembe-
vétele mellett viszonylag jól elkülöníthetõ öt nagy belsõ csoport a következõ:

községen belül már külön kezeltem Bruszturósza, Kökényes és Burjányos falvakat, hasonló-
képpen Dofteana község esetében Dofteana, Szálka, Valea Câmpului és Bogáta falvakat.) Ily
módon árnyaltabb kép nyerhetõ egyes nagyobb vagy felekezeti szempontból inhomogén,
esetleg földrajzilag kiterjedtebb települések nyelvi viszonyairól.
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Tatros menti székelyes csángók, Tázló menti székelyes csángók, Szeret menti
székelyes csángók, déli csángók és északi csángók.) Az öt résztanulmány elké-
szülte után az eredményeket és következtetéseket egyetlen összesítõ zárótanul-
mányban tervezem összefoglalni, amelyhez a „kemény” számadatok alapján
célszerû lenne egy vagy több térképet is szerkeszteni.

Amint látjuk, a terepkutatás központi része egy elõre kidolgozott módszer-
rel történõ számszerû becslés, aminek lényege, hogy az egyes csángó települése-
ken megkísérlem megállapítani a magyar nyelvet anyanyelvi szinten beszélõ
(1), második nyelvként használó (2), a csak passzív nyelvismerettel rendelkezõ,
vagyis magyarul csak „értõ” (3) és a magyarul már egyáltalán nem tudó szemé-
lyek (4) lélekszámát.

Az erõteljesen ható nyelvi asszimilációs folyamatok közepette egy személy
magyar nyelvi kompetencia szintje alapvetõen két tényezõtõl függ: egyfelõl az
illetõ település nyelvi asszimilációs folyamatainak elõrehaladottságától (1),
másfelõl a beszélõ generációs hovatartozásától (2). A fenti két döntõ körülmény
mellett olykor egyéb tényezõk (3) is befolyásolhatják egy-egy személy nyelvis-
meretét és nyelvhasználatát (pl. a csángó falvak egy részében néhány éve tar-
tott „magyarórák” nyelvi hatása, a székelyföldi iskoláztatás hatása, a migráció
nyelvi következményei, a magyar nyelvûséghez való családokon belüli eltérõ
viszonyulások stb.), de ezek az egyedi, eseti hatások nem kérdõjelezik meg a
fenti két tényezõ meghatározó jelentõségét.

A moldvai csángó települések nyelvismeretére vonatkozó becslés keretszá-
mait a 2002-es hivatalos népszámlálás adatai jelentik. Abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy a csángó falvak felekezeti összetételére vonatkozó nép-
számlálási adatokat egyszersmind etnikai adatoknak is tekinthetjük, ugyanis
– a ritka kivételektõl eltekintve – az ortodox vallásúként regisztrált személyek
rendszerint román etnikumúak, a római katolikus vallásúként számba vett
személyek pedig magyar eredetû csángóknak tekinthetõk. Egy-egy településen
belül a különbözõ generációkhoz tartozó személyek abszolút számának megál-
lapításakor jól használhatók a 2002-es népszámlálás „korfái” is, noha a rendel-
kezésemre álló népszámlálási összesítések nem falusorosan, hanem csupán
községsorosan adják közre az egy évjárathoz tartozó személyek lélekszámát.5

5 Itt mondok köszönetet Kiss Tamásnak, az RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség – Demográfiai Mun-
kacsoport kutatójának a 2002-es népszámlálási felmérés rendelkezésemre bocsátott adatai-
ért.
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Mit értünk a csángók „magyar” nyelvén? A magyar nyelvismeret három szintje

A félreértések elkerülése végett mindjárt az elején le kell szögeznünk, hogy
amikor a moldvai csángók magyar nyelvismeretérõl beszélünk, ezen a nyelven
a helyi magyar tájnyelvet értjük. Ezt a román kölcsönszavakkal, frazeológiai
szerkezetekkel, nyelvi tükörfordításokkal stb. kevert nyelvet a magyar nyelv di-
alektusának tekintjük,6 még akkor is, ha a nyelvi identifikáció során maguk a
csángók ezt a helyi nyelvváltozatot nem tartják a magyar nyelvvel azonosnak.7

Már az 1994–1996-os felmérés során kiderült, hogy a vizsgálat során alkal-
mazott „magyarul tudó” kategóriát célszerû volna finomítani, hiszen a nyelvi
kompetenciáknak különbözõ szintjei vannak a magyarul értõk körében, csak-
hogy egy már zajló felmérés közben a kutatás során alkalmazott operatív fo-
galmak megváltoztatására nem nyílt lehetõség. A jelen felmérés során a nyelvi
asszimiláció folyamatának érzékeltetése végett bevezetem az anyanyelvi szintû
nyelvismeret, a második nyelvként való nyelvhasználat és a passzív nyelvismeret
fogalmait. A nyelvi kompetencia három fenti szintjének elkülönítése révén
ugyanis megállapítható, hogy egy adott településen a különbözõ generációk mi-
lyen szinten beszélnek/értenek magyarul, és ily módon az illetõ településen a
nyelvi asszimiláció elõrehaladottságára is rá lehet világítani.

A nyelvi asszimilációs folyamatok természetébõl adódóan – a nyelvcsere
köztudottan generációról generációra halad elõre, és településenként is eltérõ
elõrehaladottságot mutat – a nyelvi kompetenciák mértéke a különbözõ csán-
gó falvakban nem azonos. Általában véve kijelenthetjük, hogy a csángó tájnyel-
vet anyanyelvi szinten (1) ma már csak az idõs vagy esetenként a középgenerá-
ció ismeri, az iskolás korú gyermekek mindenütt csak második nyelvként (2)

6 Sándor Klára magyarországi nyelvész ezzel szemben önálló csángó nyelvrõl beszél, és írásai-
ban a helyi nyelvjárásokból elvont „csángó sztenderd” kialakítását és oktatásban való beve-
zetését szorgalmazta. (Sándor 2000. 62. és 2003. 177.) Ezt a felvetést azonban Bodó Csanád
és munkatársai erõs kritikával fogadták (lásd pl. Bodó 2004a és 2004b), és más nyelvészek
sem ilyen értelemben foglaltak állást a kérdésben (lásd pl. Szilágyi 2002 és 2006).

7 A magyar köznyelvtõl való elkülönítés legfõbb oka a csángó nyelvváltozatokban megfigyel-
hetõ rendkívül erõteljes román kölcsönszóhasználat, ami az „igaz magyarokkal” való kom-
munikációt a moldvai csángók számára nehézkessé teszi. Maguk a beszélõk ezeket a szó-
készleti eltéréséket érzik alapvetõnek, nem pedig a nyelvtani rendszer magyarral való azo-
nosságát. „Se nem magyar, se nem román” – így jellemzik saját nyelvüket a leggyakrabban,
ha valaki a nyelvük identifikációját kéri tõlük. Szilágyi N. Sándor azonban kimutatta, hogy a
spontán nyelvi megnyilatkozásokban a moldvai csángók a saját nyelvüket rendszerint „ma-
gyarnak” nevezik, különösen akkor, ha a helyi dialektus román nyelvvel való szembenállását
akarják kifejezni, a „csángó” szót pedig rendszerint akkor vonatkoztatják a helyi dialektusra,
amikor ennek a magyar köznyelvtõl való eltérését akarják jelezni. (Szilágyi 2002. 86–87. és
2006. 111.)
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használják ezt a nyelvet, sõt egyre gyakoribb az, hogy a gyermekek magyar
nyelvtudása csak passzív nyelvtudás (3). A még magyarul is beszélõ falvakban
egyre gyakoribb az, hogy a gyermekek és a fiatalabb generációk már egyáltalán
nem értenek magyarul, tehát körükben a teljes nyelvvesztés állapota (4) követ-
kezett be.

A nyelvi kompetenciák itt megnevezett négy szintjét a következõ jellemzõ
sajátosságokkal írhatjuk le:

A) Az anyanyelvi szintû magyar nyelvhasználat jellemzõi:
– könnyed, folyékony, természetes beszéd; a magyar nyelvi megnyilatkozás

a beszélõnek nem okoz intellektuális erõfeszítést;
– a beszédszituáció azonnali és pontos lereagálása: az azonnali válaszadás

képessége;
– a népnyelvre jellemzõ költõi képek, metaforák, proverbiumok gyakori

használata;
– a román kölcsönszóhasználat természetes, de a beszélõ nem vált át ro-

mánba, illetve csak olyankor, ha a beszédtéma ezt kifejezetten megköve-
teli (pl. technikai szavak, modern életvilág, román beszéd reprodukálása)
stb.

– a beszélõ kisgyermekkorban elõször magyarul tanult meg beszélni, és a
nyelvet azóta is folyamatosan használja.

B) A második nyelvként való használat jellemzõi:
– az illetõ személy a köznapi nyelvi megnyilatkozások többségében jobbára

románul beszél, de képes magyarul is megnyilatkozni;
– a nyelvi kompetencia korlátozott: a beszélõ érzékelhetõen nehezen be-

szél, keresi a magyar szavakat;
– a beszéd gyakran vált át románba nemcsak szavak, hanem szószerkeze-

tek, mondatok, sõt szövegegységek szintjén is;
– a nyelv ezen a szinten voltaképpen már „nem él”: az egyéni, metaforikus

kifejezések, a nyelvi sztereotípiák (proverbiumok) hiányzanak;
– a használt szókincs erõsen korlátozott;
– a beszélõ kisgyermekkorban elõször románul tanult meg beszélni, a ma-

gyar nyelvtudás egy késleltetett másodnyelvi (értsd: magyar nyelvi)
szocializáció8 eredménye, vagy pedig idõközben körülötte megszûnt a
magyar nyelvi közeg, ami a nyelvismeret romlását eredményezte.

8 A csángó gyermekek elsõdleges és másodlagos magyar nyelvi szocializációjáról lásd Bodó
2004a. 356. és 2004b (utóbbiban részletes, kifejtett módon); Hegyeli 2004. 115–118.
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Itt jegyezzük meg, hogy a magyar nyelv két úton válhat második nyelvvé:

a) Ha a gyermeket már eleve románul tanítják a családban, a késõbb megta-
nult magyar nyelv ismerete korlátozott mértékû lesz, és a nyelvhasználat
kisebb-nagyobb intellektuális erõfeszítést igényel majd. Ez a jelenség
Moldva-szerte teljesen általános, hiszen ma már nincsen egyetlen olyan
csángó falu sem, ahol a gyerekeket a családban magyarul tanítanák be-
szélni.

b) A tömeges nyelvvesztés során gyakran fordul elõ az is, hogy az illetõ sze-
mély gyermekkorában a családban elõször ugyan magyarul tanult meg,
de késõbb a tágabb társadalmi környezetben román dominanciájú kö-
zegbe került. Ha az életút során valami okból megszûnik az anyanyelvi
környezet (pl. tömeges nyelvi asszimiláció, migráció stb. miatt), az egyén
a szó szoros értelmében elveszíti az anyanyelvét, és egy idegen nyelven
kezd beszélni, gondolkodni. Ha egy egyén környezetében a valamikori
anyanyelv már nem él, mindenképpen a nyelvi kompetencia romlásával
kell számolni.

C) A passzív nyelvismeret jellemzõi:
– a beszélõ a nyelvet nem vagy csak igen ritkán használja;
– a beszélõ a nyelvismeretre passzív módon tett szert, mintegy véletlenül

„szedte fel” ezt a tudást;
– a beszélõ, ha valami miatt megszólalni kényszerül, nehezen, intellektuális

erõfeszítéssel beszél;
– az ismert magyar szókincs erõsen korlátozott, és csak az élet bizonyos te-

rületeire korlátozódik;
– a beszéd minduntalan, akarva-akaratlan románra vált át, a beszélõ bizo-

nyos fogalmi körökben (pl. a modernizáció jelenségei) egyáltalán nem is-
mer magyar szavakat;

– az artikuláció rendkívül idegenszerû, a magyar köznyelvet beszélõk szá-
mára a beszéd nehezen érthetõ;

– ezen a szinten a beszélõ egyáltalán nem érzékeli azt, hogy a magyar
nyelvnek vannak különbözõ nyelvi változatai.

D) A nyelvvesztés utáni állapot jellemzõi:
– a nyelv elfelejtõdött, de a lelki válsághelyzetekben való megnyilatkozások

során olykor felbukkanhatnak magyar törmelékszavak, szókapcsolatok
(pl. magyar káromkodások, obszcén kifejezések stb.);

– a magyar „titkos nyelvvé” változik, amit az idõsebbek olykor gyerekek
vagy idegenek elõtt használnak;
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– a közösségben él még annak tudata, hogy az õsök magyarul beszéltek,
ami létrehozhat bizonyos érzelmi affinitást, de lehet averzió forrása is.

A moldvai csángók között a nyelvi kompetenciák különbözõ szintjeivel talál-
kozunk, és erre mindazoknak, akik a csángókkal valamilyen kapcsolatba kerül-
nek, tekintettel kell lenniük. Például a magyar nyelv szervezett keretek között
történõ tanítása során egy pedagógusnak mindenképpen tisztában kell lennie
azzal, hogy a nyelvi asszimiláció elõrehaladottsága miatt a magyar nyelv ma
már csak mint második nyelv tanítható a moldvai csángó falvakban. Egy adott
csángó dialektus valamelyes ismerete természetesen megkönnyíti a magyar
köznyelv megtanulását, de tudomásul kell vennünk, hogy ma már a csángó
gyermekek minden településen könnyebben és többet beszélnek románul,
mint magyarul.

Úgy gondolom, hogy a csángó oktatási program kivitelezõinek a jövõben ar-
ra is fel kell készülniük, hogy a magyar nyelvet az érdeklõdõk számára akár a
már bekövetkezett nyelvcsere utáni állapotban is tanítsák. Az 1989-es rend-
szerváltás után ilyen kezdeményezés volt például a szabófalvi Magyar Nyelv-
kör, ami azonban a fellángoló nacionalista légkörben hamar „alkotmányelle-
nesnek” minõsült, azonnal betiltásra került, és a kezdeményezõ helyi pedagó-
gusoknak különféle retorziókat kellett miatta elszenvedniük.9 A román nacio-
nalizmus a nyelvi revitalizáció bármilyen kísérletét, sõt magát a „magyaróra”
programot is egykettõre a „Magyarországról jövõ erõszakos magyarosítás”
címkéjével látja el, de mindez nem akadályozhat meg abban, hogy egy ilyen
nyelvi revitalizációs programra a legtermészetesebb módon tekintsünk, és a le-
hetõ legszakszerûbben felkészüljünk rá.

A generációk közötti nyelvi különbségek

Amióta a csángók nyelvi asszimilációjáról beszélnek, sokan felhívják a figyel-
met arra, hogy a magyar nyelvi kompetenciát illetõen egy faluközösségen belül
nagy különbségek lehetnek az egyes generációk között (sztereotípia: „az öregek
tudnak, a fiatalok nem”). Az ilyenszerû megállapításokon túl ezekrõl a folya-
matokról, amelyek végül nyelvcseréhez vezetnek, viszonylag keveset tudunk,
holott különbözõ módszerekkel egzakt módon is mérhetõ nyelvi jelenségekrõl
van szó. A nemzetközi szociolingvisztikai szakirodalomból is az tûnik ki, hogy
a generációs hovatartozás döntõ és elsõrendû tényezõ a nyelvcserére ható fak-
torok (pl. lakóhely típusa, társadalmi státus, iskolázottság, nem, a nyelvhasz-

9 Márton Árpád: Szabófalván a magyar nyelvkör alkotmányellenes. Európai Idõ, IV. 1993.
5–6. 3.
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nálat tere, a nyelvtudás mértéke stb.) között, bár a nyelvválasztást meghatáro-
zó tényezõk természetesen együtt érvényesülnek.10

A jelen alapkutatásban a népszámlálási adatokból kiindulva a terepkutatás
eredményei alapján számszerû becslésre teszünk kísérletet. A módszer lénye-
ge, hogy minden csángók által lakott településen megpróbáljuk megállapítani
az egyes generációkra jellemzõ nyelvismereti szinteket. Abból indulunk ki,
hogy a népszámlálási adatok alapján településenként meghatározzuk az illetõ
település korszerkezetét, az ún. „korfákat”. Mivel évjáratok szerinti népszámlálá-
si adatok csak községsorosan álltak rendelkezésünkre, a csángó falvak egyes
generációihoz tartozó személyek lélekszámát arányos leosztással számítottuk
ki az illetõ falu katolikusainak összlélekszáma szerint.11 A nyelvismeretre vo-
natkozó becslés során a következõ generációs csoportokkal dolgoztunk: gy1 =
kisgyermekek (0–4 év), gy2 = gyermekek (5–9 év), gy3 = nagy gyermekek (10–
14 év), f = fiatalok (15–29 év), k1 = alsó középgeneráció (30–44 év), k2 = felsõ
középnemzedék (45–59 év), i = idõs nemzedék (60 év felett).

Az ún. „korfák” azért fontosak, mert egyes települések szemlátomást elöre-
gedettebbek, mint mások. Ennek illusztrálására alább a csaknem teljesen szé-
kelyes csángók által lakott Szõlõhegy község12 és Onyest város (ennek része
Ónfalva) korfáját közöljük. Elõbbiben a 30 év alatti generációk aránya 47,7%,
utóbbiban pedig csak 38,6%.

Szõlõhegy község korfája

gy1 0–4 : 319 = 6,6%
gy2 5–9 : 358 = 7,4%
gy3 10–14: 463 = 9,6%
f 15–29: 1 171 = 24,2%
k1 30–44: 1 091 = 22,5%
k2 45–59: 691 = 14,2%
i 60– : 752 = 15,5%
Összesen: 4 845 fõ = 100,0%

10 Borbély Anna erre vonatkozóan például egy amerikai kínai kutató, Wen Lang Li kutatásai-
nak eredményeit ismerteti, aki az Egyesült Államokban élõ kínai közösségek nyelvcseréjét
vizsgálta. A magyar kutató a magyarországi románok nyelvcseréjére vonatkozóan saját ku-
tatási eredményeivel is alátámasztja a generációs faktor elsõrendû szerepét a nyelvválasz-
tásban. Lásd Borbély 2001. 32–33. és 120–152.

11 A vegyes lakosságú településeken adott esetben mutatkozhat némi különbség az ortodox és
a katolikus lakosság korszerkezetében, de ez sehol sem annyira számottevõ, hogy a nyelvis-
meretre vonatkozó becslést lényegileg befolyásolná.

12 A község falvai: Szõlõhegy (Pârgãreºti), Újfalu (Satu Nou), Szitás (Nicoreºti), Bahána (Bahna)
és a jobbára románok által lakott Bagolypatak (Pârâu Boghii).
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Onyest város korfája

gy1 0–4 : 2 052 = 4,0%

gy2 5–9 : 2 578 = 5,0%

gy3 10–14: 4 563 = 8,9%

f 15–29: 10 643 = 20,7%

k1 30–44: 14 009 = 27,2%

k2 45–59: 10 768 = 20,9%

i 60– : 6 804 = 13,2%

Összesen: 51 417 fõ = 100,0%

Az egyes generációs csoportokhoz tartozó személyek számának megállapí-
tása azért fontos, mert nyelvi asszimiláció esetén a magyar nyelvismeret szint-
je alapvetõen generációfüggõ. Általános törvényszerûség az, hogy a nyelvi
kompetencia romlása a legfiatalabb generációkkal kezdõdik, és fokozatosan
tart az idõsebb generációk felé. Olyan esetrõl nem tud a csángó szakirodalom,
hogy két egymást követõ generáció között megfordult volna a sorrend, vagy
hogy a nyelvromlás folyamatából kimaradt volna egy generáció. Legföljebb a
generációk asszimilációs magatartásának bizonyos szintû elbizonytalanodásá-
ról, sõt újabban – a modernizációs, illetve migrációs folyamatoknak köszönhe-
tõen – összezavarodásáról beszélhetünk. De még ilyen esetekben is általáno-
san megfigyelhetõ jelenség, hogy az idõsebb generációk magyar nyelvi kompe-
tenciája jobb, mint a fiatalabb nemzedékeké. Vannak generációk, amelyek
anyanyelvi szinten beszélnek „csángóul”, mások csak második nyelvként hasz-
nálják ezt a dialektust, ismét mások értenek ugyan, de nem szoktak megszólal-
ni csángósan (passzív nyelvismeret), míg végül vannak olyanok is, akik már
egyáltalán nem is értenek magyarul. A 15 év alatti gyermekek generációjának
három alcsoportba (gy1, gy2, gy3) való osztását a nyelvi kompetenciák eltérõ
volta indokolta: a nemzetközi szakirodalomban is többen (pl. Joshua Fishman,
Susan Gal stb.) írtak már arról, hogy az idõsebb gyermekek rendszerint jobban
ismerik a kisebbség nyelvét, mint a fiatalabbak.13

Nagy általánosságban tehát érvényes a következõ kijelentés: a csángó falvak-
ban egy adott generációra egy adott nyelvismereti szint jellemzõ. Vagy másképpen
fogalmazva: a generációs határok a nyelvi kompetenciák szintjeinek határai is.
(Elsõ ránézésre is szembeötlõ, hogy a nyelvi kompetenciát illetõen a generáci-
ók között eltérések mutatkoznak az idõsebb generációk javára.) Eszerint egyik
legfontosabb kutatási premisszánk az, hogy ha egy adott településen belül sike-
rül megállapítani a generációkra jellemzõ – fentebb leírt – nyelvismereti szinteket,

13 Borbély 2001. 34.
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ezzel már az illetõ település nyelvi asszimilációs folyamatainak elõrehaladottságá-
ra is rávilágítottunk. A generációhoz tartozó személyek nyelvismeretében mu-
tatkozó látványos különbségek rendszerint ritkák, és valamilyen sajátos helyi
körülménnyel magyarázhatók.

Nyelvi szempontból minden település egységet képez, azaz a generációk
adott nyelvismereti szintje, illetve bevett nyelvhasználati gyakorlata jellemzõ
az illetõ településre. Ezalól a nagyvárosok, sõt az egészen nagy csángó falvak
jelenthetnek kivételt, ahol ma már a generációkhoz kötött nyelvi kompetenci-
ák nehezebben tipizálhatók. A migrációs jelenségek – pl. távoli nagyvárosok-
ból való hazaköltözések – ugyancsak „zavaró”, atipikus helyzeteket teremthet-
nek, amelyekre a terepmunka során tekintettel kell lenni.

A csángó falvak közötti eltérések

Az utazók már a 19. század derekán jelezték, hogy a csángó falvak a nyelvi
asszimiláció különbözõ fokozatain állnak, vagyis az egyes generációk néhol
jobban, máshol kevésbé jól tudnak magyarul. Már ekkor is voltak olyan katoli-
kus települések (fõleg a nagy északi és déli tömb peremvidékein), amelyeknek
katolikus lakossága teljesen elrománosodott, máshol – például az északi csán-
gó tömb legtöbb falujában – éppen ekkor gyorsult fel a nyelvi asszimiláció,
míg például a székelyes csángó falvakban vagy a Bákó környéki ún. „déli csán-
gó” településeken még nem volt észlelhetõ a nyelvi romlás. Egyes falvak tehát
már a 19. században vagy még korábban nyelvcserén mentek keresztül, má-
sokból csak a 20. század elsõ felében tûnt el a magyar nyelv. Az utóbbi telepü-
léseken az öregek még emlékeznek arra, hogy szüleik vagy nagyszüleik magya-
rul beszéltek, és a hajdani magyar nyelv emlékét családnevek, helynevek, ma-
gyar és a román beszédbe kevert magyar nyelvi relikviák õrzik.14

Hogy miért indult be egyik faluban az asszimiláció, a másikban pedig miért
nem zajlott le ugyanez a folyamat, illetve hogy a nyelvi kompetenciát illetõen
voltaképpen mibõl származnak a települések közötti hatalmas különbségek,

14 „Mergem la aprosentec” [megyünk aprószentekelni] – hallottam a Bákó melletti Barátos-
ban, azaz egy olyan faluban, ahol régóta senki nem tud már magyarul. – Az elrománosodott
falvak magyar nyelvi relikviáiból gazdag gyûjtemény állítható össze például Ion H.
Ciubotaru kiadványsorozatából (Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. I–III. Iaºi,
Editura Presa Bunã, 1998–2005). Noha a kiadvány szakmai-módszertani szempontból erõ-
sen vitatható (lásd Gazda Klára: Tárgyi kultúra és identitás a moldvai katolikusoknál. In:
Diószegi László (szerk.): A moldvai csángók. Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett ki-
sebbségek. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2006. 233. et passim), de az kétségtelen,
hogy a szerzõt a nyelvcserén már átment északi csángó falvak nyelvjárását illetõen hiteles
adatközlõnek tekinthetjük.
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rejtélyes kérdésnek tûnik. Vajon miért, hogyan románosodott el teljesen Talpa,
Mardzsinén vagy Barátos lakossága már a 19. században, illetve a 20. század
legelején, holott a közelükben fekvõ és anyaegyházközségüknek számító Lujzi-
kalagorban csak a század legvégén indult be az erõteljes nyelvi asszimiláció?
Bármennyire is meglepõek ezek a jelenségek, az ilyen típusú talányos kérdések
is megválaszolhatók. A nyelvcsere soha nem valamiféle misztikus, hanem in-
kább adott körülmények között törvényszerûen bekövetkezõ jelenség.

Az egyes meghökkentõ helyzetek magyarázatát keresve tudatában kell len-
nünk annak, hogy a gyorsabb románosodás irányába ható tényezõk lehetnek a
következõk:

1. Minél nagyobb az ortodox vallású román lakosság jelenléte egy katolikus
közösségben, annál elõrehaladottabb a nyelvi asszimiláció foka. (Például Fû-
részfalván azért rosszabb a magyar nyelvállapot, mint a szomszédos Gor-
zafalván, mert az elõbbi faluban a katolikus lakosság szétszórtan él az ortodox
románok között, az utóbbiban pedig a falu egyik részében tömbben él a mint-
egy négyezer fõt számláló katolikus közösség.)

2. A modernizációs tényezõkkel (pl. úthálózat, városok vagy ipartelepek közel-
sége, adminisztratív közigazgatási vagy egyházi központ jelleg stb.) való inten-
zívebb kapcsolat ugyancsak elõsegíti a nyelvi asszimilációt.

3. A magyar nyelvvel szemben fellépõ helyi nacionalista román értelmiségnek
– a katolikus papoknak, az iskolákban mûködõ tanároknak, a közigazgatási
alkalmazottaknak stb. – jelentõs hatása van a nyelvi asszimilációs folyamatok-
ra. Ritkán bár, de találkozunk olyan példákkal is, amikor a magyarul is szolgáló
papok jelenléte és határozott állásfoglalása ideig-óráig elodázta a nyelvi asszi-
milációt egy-egy településen.15 Hasonló szerepük lehetett a csángó falvakban
magyarul szolgáló parasztkántoroknak, az ún. „deákoknak” is.16

4. Az elõrehaladottabb nyelvi asszimiláció olykor bizonyos településtörténeti
és történeti demográfiai tényezõkkel is magyarázható. Fontos tényezõ lehet az is,
hogy honnan, mikor, milyen etnikai összetételben, kinek a birtokára telepedett
le egy-egy falu lakossága.

15 Itt például a 19. század utolsó és a 20. század elsõ évtizedeiben Bogdánfalván szolgáló
Petrus Neumann vagy a második világháború után Lészpeden tevékenykedõ Gyergyina Já-
nos plébánosok mûködésére gondolhatunk.

16 Errõl bõvebben: Tánczos Vilmos: „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban.
Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) LVII. 1995. 3–4. 82–98. – Megjelent még: 1. In: Keletnek meg-
nyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOMP-PRESS Korunk Baráti Társaság, 1996. 190–
222; 2. Kantoren in den ungarischen Dörfern Moldaus. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens.
Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro-Print, 1999. 191–227; 3. In: Keletnek
megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek,
2000. 175–206.
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A nyelvi asszimiláció elõrehaladottsága minden településen meghatározha-
tó, sõt akár számszerûen is kifejezhetõ. A népszámlálási „korfákra” alapozott
helyszíni becslésekkel megállapítható, hogy egy adott faluban egy adott gene-
ráció milyen nyelvi kompetenciával rendelkezik.

Az analógia törvénye a nyelvi asszimilációs folyamatokban

Megfigyelhetõ, hogy a nyelvi asszimilációs folyamatok minden településen nagy-
jából hasonló módon zajlanak, ezalól csak a városok vagy egyes újonnan létre-
hozott települések jelentenek bizonyos szempontból kivételt.

Az analógia törvénye több vonatkozásban is érvényes:
1. Vannak települések, amelyek a nyelvi asszimiláció megközelítõleg azonos

szintjén állnak. Ez azt jelenti, hogy az illetõ településeken az egyes korosztályok
nyelvi kompetenciaszintje is nagyjából azonos. Egyedi eltérésekkel, az asszimilá-
ciós tényezõk különbözõségébõl adódó különbségekkel természetesen gyakran
találkozunk, de a fenti általános törvényszerûség mégis megfogalmazható.

2. A különbözõ közösségek (települések) asszimilációs folyamatai hasonló
módon zajlanak: hasonlóak vagy azonosak az asszimilációt kiváltó okok, az
egyes nyelvi fokozatokat jellemzõ szimptómák, a közösség által választott
asszimilációs stratégiák stb.

Az analógia törvénye alapján egy-egy közösség egészének nyelvállapotára
akár valamely részadat alapján is jó bizonyossággal következtetni lehet. Példá-
ul elegendõ ismerni egyik generáció nyelvállapotát egy településen, hogy ebbõl
egy „szomszédos” generáció nyelvi kompetenciájára következtethessünk. Ha
tehát kutatási premisszaként elfogadjuk azt, hogy a nyelvi asszimilációs folya-
matok minden településen nagy vonalakban azonos módon, azonos fokozato-
kat követve zajlanak, lehetségessé válik az, hogy a múltba visszatekintve évti-
zedes pontossággal megállapítsuk a nyelvcseréhez vezetõ folyamat beindulásá-
nak kezdetét, vagy pedig hogy a jövõre nézve bizonyos prognózisokba bocsát-
kozzunk.17 Az analógia törvényének alapján elképzelhetõnek tartom például,
hogy a 17. század óta szórványosan, de azért mégis elég sûrûn felbukkanó tör-
téneti adatokból kiindulva fõbb vonalaiban leírjuk a moldvai csángó népcso-
port nyelvi asszimilációjának egész történeti folyamatát.

Noha a nyelvi asszimiláció minden településen nagyjából azonos „forgató-

17 Ilyesféle módszertani lehetõségre utal Borbély Anna is, amikor a magyarországi román kö-
zösségek nyelvcseréjérõl írott könyvének utolsó bekezdésében ezt írja: „Befejezésül még egy
megjegyzés. A mintában szereplõ felnõttek adataiból ki lehet következtetni a nyelvcsere kez-
detének körülbelüli évtizedeit (1920–1940), az 1990-ben román általános iskolába járó
gyermekek adataiból pedig a folyamat közeli befejezõdését is.” (Borbély 2001. 232.)
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könyv” szerint történik, de az analógia törvényét ennek ellenére nem célszerû ab-
szolutizálni, ugyanis az egyes települések nyelvcseréjének folyamata lehet némi-
képp különbözõ, az egyedi körülmények egyedi helyzeteket teremthetnek. Megfi-
gyelhetõ például, hogy egyes falvakban egy-egy generáció nyelvállapota jól artiku-
lálható, azaz a nyelvi kompetenciák generációs határai viszonylag élesek. Ez azt
jelzi, hogy az illetõ közösség egyértelmûen a nyelvváltás mellett döntött, a fiata-
labb nemzedékek nem akarnak már megtanulni magyarul, tehát az ilyen települé-
seken gyors nyelvcserére lehet számítani. (A Tatros menti vizsgált térségben a te-
lepülések többsége ebbe a csoportba sorolható. Legtöbbjükben már-már befejezõ-
dött a nyelvvesztés, de az asszimiláció iránya és lefolyása ott sem kétséges, ahol
viszonylag többen ismerik még a magyar nyelvet. Ez utóbbiak közé sorolhatók
Vizánta, Prála, Váliszáka, Degettes és Fûrészfalva katolikus közösségei.) Más fal-
vakban viszont a generációs határok a nyelvi kompetenciák terén „átfolyóbbak”,
ami nyelvi küzdelemre, az asszimiláció kérdésében tanúsított bizonytalanságra
utal. De az általános trend, miszerint a fiatalabbak rosszabbul, az idõsebbek pedig
jobban beszélnek magyarul, nagy vonalakban ezeken a településeken is érvényes,
csakhogy itt viszonylag sûrûn fordulnak elõ kivételek, mégpedig mindkét irány-
ban: ilyen falvakban gyakran találkozunk idõsebbekkel, akik meglepõen rosszul, il-
letve fiatalokkal, akik meglepõen jól beszélnek magyarul. (A Tatros mentén ide so-
rolom például Tatros, Gorzafalva és részben Onyest falu közösségeit.)

A két fenti településtípus generációinak nyelvállapotát alább két grafikonnal
szemléltetjük:

Vizánta (Vizantea Mãnãstireascã) generációinak magyar nyelvállapota

0

20

40

60

80

100

120

140

gy1 gy2 gy3 f f f k1 k1 k1 k2 k2 k2 i i i

Anyany.

Második ny.

Passzív ny.

Nem ért



193

Gorzafalva (Grozeºti) generációinak magyar nyelvállapota

Az 1115 fõ katolikus lakossággal rendelkezõ Vizántán a gyermekek (gy1 = 5
éves kor alatt, gy2 = 5–9 év, gy3 = 10–14 év) és a fiatalok (f = 15–29 év) már
egyáltalán nem tudnak magyarul, az alsó és felsõ középnemzedéknek (k1 =
30–44 év, k2 = 45–59 év) is csak kisebbik része érti passzív módon a nyelvet.
Az idõsebbek körében (i = 60 év felett) általános ugyan a magyar nyelvismeret,
sõt a generáció nagyobbik része anyanyelvi szinten beszél magyarul, de gya-
korlatilag semmi esély nincs arra, hogy a magyar nyelvet a fiatalabbak is meg-
tanulják, hiszen már a középnemzedék nagyobbik része sem ért magyarul, és a
magyarul értõk is legfeljebb csak passzív nyelvtudással rendelkeznek. A 4269
katolikus lakosú Gorzafalva nyelvi helyzete ennél bonyolultabb. Az idõsek és a
felsõ középgeneráció körében itt is teljesen általános a magyar nyelvismeret. A
kisebb gyermekek (gy1 és gy2) – ugyanúgy, mint Vizántában – itt sem tudnak
magyarul, de már a nagyobb gyermekek között (gy3) sokan vannak, akik értik
a nyelvet. Ennek fényében meglepõnek tûnik, hogy a következõ generáció, azaz
a 15–30 éves fiatalok nemzedéke is csak mintegy fele-fele arányban ért úgy-
ahogy magyarul. A generáción belüli „egynemûség” hiányának további meg-
nyilvánulása az is, hogy már az alsó középgeneráció (k1) nagyobbik részére is
ugyanaz a passzív nyelvismeret jellemzõ, mint a fiatalok felére és a nagyobb
gyermekek egyik részére. A grafikon tehát jelzi, hogy a nyelvcsere Gorzafalván
is határozottan halad elõre, de a nyelvrõl való lemondás itt már sokkal proble-
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matikusabb, a folyamat a generációk között jobban elhúzódik, és emiatt ké-
sõbb is következik majd be.

A terepmunka gyakorlati módszerei

Hogyan lehetséges a generációk nyelvi kompetenciájának megállapítása? –
olyan alapvetõ kérdés ez, amire már a nyelvismeret vizsgálatát célzó terep-
munka kezdetén választ kell adnunk.

1. A terepmunka során mindenekelõtt az élõ nyelvi helyzetek külsõ megfigyelé-
sére törekedtem: igyekeztem megfigyelni a nyilvános (de nem hivatalos!) terek-
ben – utcákon, üzletekben, kocsmákban, temetõkben, mezei munkavégzés so-
rán stb. – kialakult spontán beszédszituációkat, és amikor csak alkalom adó-
dott rá, figyelemmel kísértem a családtagok egymás közötti nyelvi megnyilat-
kozásait, tehát a privát térben megvalósuló nyelvhasználatot is.

2. Megbízható eredményre vezetõ módszernek tartom a nyelvismereti szint élõ
nyelvi szituációban történõ „tesztelését” is. A terepmunka során gyakran igyekez-
tem olyan beszédszituációkat teremteni, amelyeknek célja az volt, hogy a beszé-
lõk „kihozzák magukból” a maximális magyar nyelvtudást. Ennek egyik jól be-
vált, sokszor alkalmazott módja, hogy azonnal magyarul (a székelyes csángó fal-
vakban rendszerint „székelyül”) szólok valakihez, és olyan reálisnak ható tájéko-
zódó kérdéseket teszek fel, amelyekre a megszólított ismeri a választ. (Például:
„Jó napot! Hogy tudok én evvel az autóval innen kimenni a fõútra?” „Jó napot! A
papházat keresem. Hol ül [= lakik] a papjuk?” „Jó napot! Hát hova indult maga
evvel a kapával?” „Bocsásson meg, nem tud-e maga egy kicsit magyarul?” stb.).
Ilyen esetekben a megkérdezett rendszerint megpróbálkozik a magyar nyelvû
válaszadással, ha valamennyire ismeri ezt a nyelvet. Az ilyen kapcsolatfelvételek
a maguk meghökkentõ mivoltában is (ti. nem számítanak arra, hogy egy autó le-
húzott ablakából kérdezõ vagy az oldalán fényképezõgépet lógató idegen ma-
gyarul fog megszólalni) természetesek, és a meglepetés elmúltával azonnal valós
beszédszituációkat eredményeznek. Az így megszólított emberek rendszerint se-
gítõkésznek mutatkoznak, és ha tudnak, igyekeznek is magyarul válaszolni, eset-
leg csak késõbb kérdezik meg, hogy nem tudok-e én is románul, ha már egy ko-
lozsvári rendszámú autóval járok. Olykor elõfordult, hogy mivel szerettem volna,
ha továbbra is magyarul beszélnek velem, azt állítottam, hogy én nem tudok ro-
mánul. Ezt az idõsebbek rendszerint el is hitték, mert nem voltak tisztában az
erdélyi nyelvi viszonyokkal (például a románul nem vagy csak rosszul tudó szé-
kely Moldvában nem ritkaság), és sokan voltak olyanok is, akik azt sem tudták,
hogy Kolozsvár vagy Erdély Romániában vagy Magyarországon van-e. Termé-
szetesen elõfordulhat olyan eset is, hogy a magyarul megszólított személy elzár-
kózik a válaszadástól, de ilyen esetekben rendszerint azonnal ki lehet deríteni,
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hogy az elutasító magatartást a nyelvismeret hiánya, illetve hézagos volta okoz-
za-e, vagy pedig egyéb okok (pl. félelem, bizalmatlanság, a nagyobb nyilvánosság
elõtti megilletõdöttség vagy szégyenkezés, félreértés stb.) rejlenek a háttérben.

A meghökkentésnek ez a módszere még kisgyerekek esetében is jól mûkö-
dött. Ha például azt szerettem volna megtudni, hogy a nagyanyja szoknyájába
kapaszkodó kisgyerek egyáltalán ért-e magyarul, búcsúzáskor így szóltam hoz-
zá tréfásan, anélkül hogy a megszólítást egyéb gesztusokkal kísértem volna:
„Gyere, mert most én tégedet viszlek el! Hagyd itt ezt a csúf bábát, s gyere el
velem!” Közben pedig figyeltem a reakciót, ami lehetett nyelvi természetû is, de
gyakran csak egy arcmozdulatban vagy annak hiányában mutatkozott meg. Ha
a gyerek valóban egyáltalán nem értett magyarul, egy ilyen mondat hallatán
szeme se rebbent, ha ellenben megértette a személye ellen irányuló „fenyege-
tést”, akkor megriadva még szorosabban kapaszkodott bele a nagyanyja, anyja
vagy testvére szoknyaráncába.

A meghökkentés elõre megtervezett élõnyelvi helyzeteit a jó elõre bekap-
csolt magnóval mindig igyekeztem rögzíteni.

3. A szabályos interjúhelyzetek ugyancsak eredményezhetnek hiteles nyelvi
megnyilatkozásokat. Ha például egy a nyelvvesztés végsõ stádiumába jutott fa-
luban egy idõs embernek – akár román nyelven is – elmagyarázzuk, hogy mi
vele azon a nyelven szeretnénk beszélgetni, amit õ szüleitõl tanult, mert ezt a
beszédet rögzíteni, „megörökíteni” akarjuk, szinte bizonyosak lehetünk abban,
hogy az illetõ öregember a népes család, rokonság, szomszédság elõtt büszkén
fog velünk magyarul beszélgetni az életérõl, családjáról, falujáról stb. Tapasz-
talatom szerint az öregek ilyenkor igyekeznek magukból kiadni mindent, amit
csak tudnak, mert abban a pillanatban rájuk figyel a közösség, és az általuk
megõrzött nyelv – amirõl esetleg sokan nem is tudnak már a környezetükben
– érdekes kuriózumnak számít abban a pillanatban. Az ilyen interjúk közben
érdemes figyelni a közönség spontán nyelvi megnyilatkozásaira és az interjú-
val együtt ezeket is rögzíteni.

Az analógia törvényének nevezett szabályszerûségek általában segítenek ab-
ban, hogy egy adott település nyelvi helyzetérõl valós képet alkossunk. Amint
erre már utaltunk, az asszimilációs folyamatok hasonló módon zajlanak le, és
az asszimilációs fokozatok is nagyjából azonosak. Tehát voltaképpen mindig
azt kell megállapítani, hogy „hol tart” az illetõ település. Olykor természetesen
elõfordultak a „trendet” zavaró, a ténymegállapítást nehezítõ sajátos tényezõk.
Például a tömeges külföldi munkavállalás esetében megnõhet a nyelvet passzív
módon ismerõk száma, miközben az anyanyelv elvesztésének folyamata folyta-
tódik (ez történt például Tatros faluban), vagy a magyar nyelv iskolai oktatásá-
nak bevezetése, a Székelyfölddel való intenzívebb családi kapcsolatok stb. sajá-
tos, nehezebben tipizálható helyzeteket teremthetnek.
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Úgy gondolom, elõzetes tereptapasztalataim, az, hogy egy-egy falu nyelv-
használatának alakulását már viszonylag jól ismerem (a moldvai csángók kö-
zött 1980 óta végzek néprajzi gyûjtéseket), segítségemre voltak a megfigyelt
nyelvi helyzetek helyes megítélésében. Egy vizsgált településrõl mindenesetre
csak akkor távoztam, és töltöttem ki a rá vonatkozó adatlapot, amikor már
megbizonyosodtam arról, hogy elegendõ információm van a generációkon be-
lüli és a generációk közötti nyelvhasználatra vonatkozóan.

Van-e létjogosultságuk a kemény számoknak?

A kutatási módszer és cél lényege tehát az volt, hogy a népszámlálási adatokra
alapozva, helyszíni becslések révén olyan „kemény számokhoz” jussunk, amelyek
többé-kevésbé jellemzik egy-egy katolikus közösség generációinak mai nyelvállapo-
tát. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a nyelvi helyzetek és iden-
titásviszonyok rendkívüli bonyolultsága megnehezíti és kockázatossá teszi az
eredmények számszerûsítését, de a hozzávetõleges tájékozódás érdekében
szükség van a számszerû adatokra is.

A nyelvi változásokat, amelyeket nem véletlenül nevezünk nyelvi folyama-
toknak, kénytelenek vagyunk kimerevíteni és számszerûsítve megragadni,
azért, hogy a nyelvi asszimilációs folyamatokat a teljes csángó közösségre vo-
natkozóan egységes szempontrendszerben le tudjuk írni. Hangsúlyozni kell
azonban, hogy bármennyire is „keményeknek” látszanak ezek a számok, a ke-
mény számok voltaképpen nehezen számszerûsíthetõ nyelvi folyamatokat takar-
nak, tehát maguk is „csak” szimbólumok.

A számok tehát – noha pontos és ellenõrizhetõ számításokra törekedtünk
– mindig csak „nagy vonalakban” érvényesek, úgy viszont valóban érvényesek,
mert ténylegesen létezõ nyelvi állapotokat tükröznek. A zárt számsorok alkal-
masak arra, hogy egyértelmûen rávilágítsanak bizonyos nyelvi folyamatokra,
hogy összehasonlításokat tegyenek lehetõvé falvak, generációk, nyelvi stádiu-
mok stb. között. A nyelvismeretre vonatkozó számokra különbözõ mûvelõdés-
és szociálpolitikai, valamint tudományos tevékenységeket (pl. oktatást, folklór-
gyûjtést, társadalomvizsgálatot, nyelvi kutatást stb.) lehet alapozni, tehát a ke-
mény számok hasznossága kétségbevonhatatlan. Például egy folklórkutatót
mindenekelõtt az érdekelheti, hogy adott településen az idõs korosztály be-
szél-e még magyarul anyanyelvi szinten, egy oktatásszervezõt pedig inkább az,
hogy az iskolás korú gyermekek milyen magyar nyelvi kompetenciával rendel-
keznek.

A számmisztikától azonban mindenképpen óvakodunk kell. Tudatában kell
lennünk annak, hogy a nyelvi szintek az egzaktnak tûnõ számok és százalék-
arányok által is csak „hozzávetõlegesen” írhatók körül, ami természetes is, hi-
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szen a bonyolult nyelvi folyamatokban sohasem lehet kimerevíteni és „szám-
szerûen”, „pontosan” megragadni egy-egy pillanatot. Nagyobb települések ese-
tében például viszonylag gyakran fordul elõ, hogy egy adott generáció nyelvis-
mereti szintje nem egységes: lehetséges, hogy egy nemzedéki csoport egyik ré-
szére egyik adott nyelvi kompetenciaszint (pl. „második nyelvként használ-
ják”), a másik részére pedig egy az elõzõ szinthez közel álló másik nyelvi kom-
petenciaszint (pl. „értenek, de nem beszélnek”) mondható inkább jellemzõnek.
Ilyen esetekben a korosztályon belüli nyelvismeret szintjét árnyalni lehetett oly
módon, hogy a település adatlapján ugyanazon generáción belül mindkét nyel-
vi kompetenciaszintet bejelöltem, és a kettõ közötti arányokat is igyekeztem
megbecsülni.

II. A TATROS MENTI SZÉKELYES CSÁNGÓK MAGYAR NYELVISMERETE

A Tatros vidéki székelyes csángókról

A Gyimes vidékét elhagyó, majd a Keleti-Kárpátok hegyei közül kilépõ Tatros
folyó alsó szakasza mentén olyan kiszélesedett sík vidék terül el, amely mezõ-
gazdasági termelésre kiválóan alkalmas. Ezen a területen, az Aknavásár és
Onyest városok körüli térségben a magyar etnikum jelenléte bizonyítható mó-
don a középkorig nyúlik vissza. A vidék földrajzi névanyagának csaknem telje-
sen magyar voltára elsõként Radu Rosetti román történész figyelt fel, majd
nyomában Carol Auner, Nicolae Iorga és Veress Endre okleveles források alap-
ján is arra következtettek, hogy a tájegységet a moldvai állam megalapítása
idején, a 14. században a magyar etnikum népesítette be.18 Elsõsorban a vidék
birtokosainak névanyagából következtetve Radu Rosetti és Nicolae Iorga meg-
állapították, hogy „Tatros tartománya” lakosságának nagyobbik része már
Moldva alapítása elõtt is magyar volt.19 Györffy István már 1924-ben azt igye-
kezett bizonyítani, hogy a Székelyföld néprajzi határa a középkorban és a ké-
sõbbi századokban is keletebbre volt a politikai határnál, amely maga is kele-
tebbre van a vízválasztónál.20 Késõbb Mikecs László ugyancsak úgy véli, hogy a
székelyek kelet felé való terjeszkedése a 13. században nem állt meg a Kárpá-
toknál, hanem a Szeret vonaláig haladt tovább,21 Lükõ Gábor pedig azt írja,

18 Minderrõl összefoglaló igénnyel: Mikecs 1941. 48–53.
19 Rosetti 1905. 2–8; Iorga 1928. 89. és 239.
20 Györffy 1923–1924. 104–105.
21 Mikecs 1941. 86–87.
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hogy a Tatros völgyében és ettõl délre a moldvai székelység ugyanolyan régi te-
lepes, mint az észak-moldvai nem székely magyarság.22

Az idézett magyar kutatók szerint tehát a „Tatros tartományában” élõ régi
magyar lakosság ugyancsak székely eredetû volt, vagyis az itteni elsõ magyar
telepek nem az újabb kori székely bevándorlásnak köszönhetõk, hanem ennél
sokkal régebbiek.23 A 16–17. századi nagy pusztítások és járványok nyomán
azonban a régi magyar (székely) lakosság ebben a térségben is erõsen meg-
apadt, számos település – amelyeket a 17. századi források említenek még –
teljesen eltûnt. A Codex Bandinus szerint 1646-ban 42 moldvai helységben
5577 katolikus élt, és ebbõl csak 516 személy esik a Tatros vidékére,24 bár az is
igaz, hogy Bandinus ebbõl a térségbõl sem említ néhány az idõ tájt biztosan lé-
tezõ jelentõs magyar falut, például Ónfalvát és Dormánfalvát.25 A ma létezõ
Tatros vidéki csángó települések zöme azonban mindenképpen a 18. század
végi nagy székely menekülthullámok letelepedése következtében jött létre, és a
megelõzõ idõk magyar lakossága kis számánál fogva beolvadt az ekkor nagy
számban érkezõ székelységbe. A régi magyar népességnek mûvelõdéstörténeti
emlékei is fennmaradtak (pl. harangok, az 1466-ban Tatroson másolt ún. Hu-
szita Biblia stb.), egyes falvakban (például Gorzafalva, Tatros, Ónfalva eseté-
ben) a folklór és a nyelvjárás archaikus elemei is igen régi helyi magyar kultu-
rális örökségre utalnak.

A túlnépesedett Székelyföldrõl való szórványos átszivárgás a 19. században is
folytatódott, ami a földrajzi közelség folytán természetes jelenségnek mondható.
A hagyományos világban „Tatros tartományának” székely eredetû magyarsága a
Gyimesi-szoroson át Csíkkal, az Ojtozi-szoroson át Háromszékkel, az Úz-
völgyén keresztül pedig Kászonnal és Alcsíkkal tartott fenn kereskedelmi és ro-
koni kapcsolatokat, és ez a kapcsolattartás többé-kevésbé ma is fennáll.

A Tatros vidékén élõ székely eredetû magyarságot a néprajzi szakirodalom
„székelyes csángóknak” nevezi. Az egyszerûség kedvéért a továbbiakban ma-
gam ugyancsak a „csángó” megnevezést használom erre a népcsoportra is,
ugyanúgy, mint a Moldva más részein élõ magyar eredetû katolikus lakosság
egészére.26 Meg kell jegyeznem azonban, hogy a Tatros és Tázló vidéki székely

22 Lükõ 1936. 40–41.
23 Lükõ 1936. 39–40.
24 Mikecs 1941. 245.
25 Lükõ 1936. 40.
26 A magyar nyelvészek között újabban vannak – a jelen tanulmányban hivatkozott munkák

közül lásd Benõ 2004, Bodó 2004a és 2004b –, akik a magyar nyelvet még beszélõ moldvai
csángókat különbözõ megfontolásokból (pl. a népcsoport inhomogén volta, az öndefiníció
problematikus kérdései, a „csángó” szó pejoratív jelentése stb.) következetesen „moldvai
kétnyelvû beszélõközösségnek”, „moldvai kétnyelvû beszélõknek”, illetve a feltétlenül szük-
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eredetû katolikusok csak a Szeret terében elõ katolikusokat tartják csángók-
nak, a maguk identitásának megnevezésére pedig rendszerint habozva, bi-
zonytalankodva keresik a megfelelõ kifejezést. A körülírásos magyarázatok
eredménye, hogy végül rendszerint mégiscsak inkább a többi moldvai katoli-
kushoz (csángókhoz) tartják hasonlónak magukat, és elhatárolódnak mind a
hegyeken túl élõ székelyektõl, mind az ortodox vallású románságtól.

A Tatros vidéki ma létezõ katolikus magyar falvak népességszámáról – te-
hát a korábbi, 17–18. századi misszionáriusi jelentések adatait ezúttal nem
említve – elõször az 1900-ban Moldvában járó Weigand Gustav tett közzé fal-
vankénti adatokat egyházi statisztikák és helyszíni megfigyelés alapján.27 Wei-
gand tanulmányát 1925-ben Györffy István ismertette: „Weigand saját megfi-
gyelése alapján a következõket találta: Gorzafalván (Grozeºti) az Ojtoz völgyé-
ben 3000 lakos fele székely. A Gorzafalva és Akna között fekvõ Bahnának 60,
Nicureºti-nek28 50, Újfalunak (Satunou) 80, Pîrgãreºti-nek 100, Tutának29 90
székely háza van. Slãnic30 és Pãcurele31 lakossága túlnyomólag székely. A Tat-
ros völgyében Bogdanának32, Borzeºti-nek egyharmada, Oneºti-nek33, Komán-

séges pontosítást is tartalmazó kiegészítéssel „moldvai magyar–román kétnyelvû beszélõ-
közösségnek”, „moldvai magyar–román kétnyelvû beszélõknek” nevezik. Magam már az el-
sõ lingvonimákat is túl hosszúaknak és mesterkélteknek tartom, amit egy nagyobb tanul-
mányban rendkívül nehézkes alkalmazni, és emiatt továbbra is megmaradok a bevett és ál-
talánosan használt „moldvai csángó” terminusnál, amibe mind a még magyarul beszélõket,
mind a nyelvüket már elveszítetteket beleértem, tehát a fogalmat tágabb értelemben,
etnonimaként használom, úgy, ahogyan ezt a történészek és a néprajzkutatók rendszerint
teszik. Az etnikai identifikáció során maguk a csángók sem tesznek különbséget a nyelvi
asszimiláció különbözõ fokain álló katolikus közösségek között, a kétnyelvû-egynyelvû meg-
különböztetés, ami egy nyelvész számára kétségkívül alapvetõ, számukra nem túl releváns,
tehát nyelvükben nincs is olyan etno- vagy lingvonima, aminek ’magyar csángó’ vagy ’román
csángó’ jelentése lenne. A „moldvai csángó” kifejezés problematikus tartalmával mindazo-
náltal magam is tisztában vagyok, de úgy gondolom, hogy a népcsoport belsõ táji-történeti-
néprajzi-nyelvi megosztottsága, akárhogyan nevezzük is meg az egész közösséget, minden-
képpen tény marad, következésképpen a bevett népnévtõl csak indokoltan, például egy
nyelvszociológiai elemzés esetében érdemes eltérni.

27 Weigand 1902.
28 Nicoreºti (Szitás)
29 Tuta (Diószeg)
30 A Slãnic névvel megnevezett településen a Szalánc völgyében lévõ, egymással összeépült

összes település értendõ: Slãnic Moldova (Szlanikfürdõ – ma fürdõváros), Cerdac (Cserdák)
és Cireºoaia (Szalánc, régebben Templomfalva).

31 Pãcurele/Pãcuri (Degettes)
32 Bizonyára a Degetteshez közeli Bogata (Bogáta) településrõl van szó, ahol ma a 874 lakosból

344 személy katolikus, tehát a jelzett „egyharmados” arány ma is megvan (ma 39%). A kör-
nyéken nincs Bogdana nevû katolikus falu, a Gorzafalva melletti Bogdãneºti lakossága min-
dig teljesen ortodox volt.

33 Oneºti (Ónfalva) – A falu mellett a mai város ebben az idõben még nem létezett.
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falvának34 fele székely. Tatrost túlnyomólag székelyek lakják. Doftánának ne-
gyedrésze székely. Dormánfalván a lakosság 75%-a, Bruszturószán35 16%-a
székely.”36

A lipcsei német nyelvész a tatrosi esperesség öt parókiájához tartozó mint-
egy 70 kisebb-nagyobb faluban 13 000 katolikus személyt talált. Az 1930-as
román népszámlálás szerint 14 434 katolikus élt a térségben, akiket az 1929-
ben és 1932-ben Moldvában utazó Domokos Pál Péter – a dormánfalvi, tatrosi
és gorzafalvi plébániák 11 300 hívére, tehát a katolikus lakosság zömére vonat-
kozó becsléssel – még 87%-ban magyar nyelvûeknek mondott.37 Azóta ez a
nyelvi helyzet gyökeresen megváltozott: az 1990-es évek közepén magam az itt
élõ 32 129 katolikusnak már kevesebb mint felét, 15 158 fõt (47%) minõsítet-
tem magyarul (is) beszélõnek, mára pedig ez szám és arány – amint ez az
alább következõ adatokból kiderül – a 31 666 katolikus közül 11 621 fõre, il-
letve 37%-ra esett vissza.

A felmérés eredményei. A számsorok értelmezése

Az új alapkutatás elsõ szakaszában, 2008 elején három alkalommal – január
18–28., február 9–13. és március 25–29. között – végeztem helyszíni terep-
munkát a Tatros menti székelyes csángó településeken. Felkerestem mindazo-
kat a falvakat, amelyekben a katolikus (csángó) jelenlét számottevõnek vagy
legalább történeti vonatkozásban említésre érdemesnek mondható. A három
alkalommal összesen 36 település nyelvi helyzetét figyeltem meg.

Minden helyszínen kitöltöttem a kutatás alapdokumentumát jelentõ –
elõbb már ismertetett – adatlapot, továbbá a nyelvi helyzet dokumentálása
céljából magnetofonos szöveggyûjtést is végeztem. A terepkutatás elsõ szaka-
szának38 eredményeit alább egy táblázatban foglaltam össze, amelyben a ma-
gyar nyelvismeretre vonatkozó adatokat a falvak földrajzi helye szerint, a Tat-
ros vízfolyását követve közlöm. A táblázat utolsó négy oszlopa tartalmazza az

34 Comãneºti (Kománfalva)
35 Brusturoasa (Bruszturósza) településnek több jól elkülöníthetõ része van: Cuchiniº (Köké-

nyes), Brusturoasa (Bruszturósza) és Buruieniº (Burjányos).
36 Györffy 1925. 124–126.
37 Domokos 2001. 149–151.
38 A terepmunka második szakaszában a Tázló menti székelyes falvak (kb. 20-22 falu) és a Sze-

ret menti székelyes települések (kb. 25 falu) felkeresését tervezem. A harmadik szakaszban a
legarchaikusabb nyelvet beszélõ, középkori eredetû falvakat, nevezetesen a Bákó környéki
déli csángókat (6 falu) és a Románvásár környéki északi csángó falvakat (8-10 falu), vala-
mint a nagyvárosokat keresem fel.
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egyes települések adatainak generációs csoportok szerinti bontását is. A táblá-
zatba felvettem az 1994–1996 között végzett terepmunka számszerû becslé-
seit, így – noha a két felmérés között viszonylag kevés idõ telt el – a nyelvi
helyzet alakulásáról is valamelyes képet kapunk.

A Tatros menti székelyes csángók magyar nyelvismerete 1996-ban és 2008-ban

39 Az 1994–1996 között, különbözõ idõpontokban végzett terepmunka esetében – az egysze-
rûség végett – mindenütt a kutatás befejezõdésének évét, vagyis 1996-ot írtam a táblázatba.
A második terepmunkára 2008 elején három gyûjtõút alkalmával került sor.

40 Zárójelben feltüntettük azt a generációt is, amelyben a nyelvismeretet becsültük: gy1 = kis-
gyermekkor (5 év alatt), gy2 = gyermekkor (5–9 év között), nagygyermekkor (10–14 év kö-
zött), f = fiatalkor (15–29 év között), k1 = alsó középgeneráció (30–44 év között), k2 = felsõ
középgeneráció (45–59 év között), i = idõs generáció (60 év fölött).

41 Románcsügésen az idõsebb ortodox románok is beszélnek, értenek magyarul. Számukat kb.
250 fõre becsülöm.

42 1996-ban Románcsügés (Ciugheº) adatait együtt kezeltem Magyarcsügéssel (Cãdãreºti). Az
összevonás azonban nem célszerû, mert az 1948 elõtt jobbára görög katolikus vallású
Magyarcsügés mai római katolikus lakossága egyházi szempontból a gyulafehérvári egyház-
megyéhez, Kostelek plébániájához tartozik, és kulturálisan is inkább a gyimesi csángó kul-
túrkörhöz áll közelebb, ezért a moldvai katolikus települések között való szerepeltetése nem
indokolt. A két faluban a magyarul értõk számát 1996-ban mind a katolikusok, mind az or-
todoxok viszonylatában túlbecsültem (1200, illetve 800 fõ). A magyarcsügési ortodoxok ma
is beszélnek magyarul, valamint a románcsügésiek egy része is.

43 Románcsügés és Magyarcsügés együtt.
44 A népszámlálások külön feltüntetik Bruszturósza (Brusturoasa) község falurészeit. Az 1996-

ben becsült adatok a teljes községre összesítve vonatkoznak, 2008-ban falvankénti részlete-
sebb felbontásban teszem közzé a katolikus lakossággal rendelkezõ települések számsorait.

Település Év39 Összla-
kosság

Katoli-
kusok

Magyar nyelvtudás generációnként
Magyar
nyelvismeret
és arány a
kat. lakossá-
gon belül
(A+B)

Magyar
nyelvisme-
ret és arány
a kat. lakos-
ságon belül
(A+B+C)

A. Anya-
nyelvként
beszél
magyarul40

B. Második
nyelvként
beszél ma-
gyarul

C. Passzív
magyar
nyelvtudás

D. Nem
ért ma-
gyarul

Palánka
(Palanca)

1996 849 122 20 (16%) ? 20 102
2008 896 134 10 (8%) 108% 5 (i) 5 (k2) 0 124

Románcsügés41

(Ciugheº)
199642 2 040 1 345 (1200)43 ? ? ? ? ?
2008 1 981 1 292 512 (40%) 625 (48%) 138 (i) 236 (k2)

138 (i)
113 (k1) 667

Bruszturósza
(Brusturoasa)
(teljes község)44

1996 3 608 746 100 (14%) ? 100 646

2008 3 532 782 0 28 (4%) 0 0 28 754
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Település Év Összla-
kosság

Katoli-
kusok

Magyar nyelvtudás generációnként
Magyar
nyelvismeret
és arány a
kat. lakossá-
gon belül
(A+B)

Magyar
nyelvisme-
ret és arány
a kat. lakos-
ságon belül
(A+B+C)

A. Anya-
nyelvként
beszél
magyarul

B. Második
nyelvként
beszél ma-
gyarul

C. Passzív
magyar
nyelvtudás

D. Nem
ért ma-
gyarul

Bruszturósa
(Brusturoa-
sa)45

2008 1 313 272 0 5 (2%) 0 0 5 (i) 267

Kökényes
(Cuchiniº)

2008 357 291 0 20 (7%) 0 0 20 (i) 271

Burjányos
(Buruieniº)46

2008 358 136 0 3 (2%) 0 0 3 (i) 133

Ágas(Cotumba) 2008 1 562 33 1 (3%) 1 (3%) 0 1 (i) 0 32
Kománfalva
(Comãneºti) (tel-
jes város)

1996 25 020 1 577 200 (12%) ? 200 1 377

2008 23 679 1 369 25 (2%) 35 (3%) 15 10 10 1 334

Kománfalva
Comãneºti
(központ)47

2008 22 417 980 25 (3%) 253% 10 (i)
5 (k2)

5 (k1)
5 (k2)

0 955

Vermest
(Vermeºti)48

2008 1 262 389 0 10 (3%) 0 0 10 (i) 379

Mojnest
(Moineºti) (teljes
város)

1996 25 560 1 365 50 (4%) ? 50 1 315

2008 24 210 1 230 45 (4%) 60 (5%) 30 15 15 1 170

Mojnest (Moi-
neºti) (város-
központ)

2008 23 051 1 132 40 (3,5%) 50 (4%) 10 (i)
10 (k1)
10 (k2)

5 (k1)
5 (k2)

5 (k1)
5 (k2)

1 082

Gazãrie 2008 1 159 98 5 (5%) 10 (10%) 0 5 (i) 5 (i) 88
Dormánfalva
(Dãrmãneºti)49

1996 13 883 1 623 550 (34%) ? 550 1 073
2008 14 194 1 631 100 (6%) 300 (18%) 20 (i) 80 (i) 100 (k2)

100 (i)
1 331

Doftána
(Dofteana)50

1996 2 920 190 0 0% 0 0 0 190
2008 3 013 150 0 0% 0 0 0 150

45 Camenca falurésszel együtt, ahol az 1021 lakosból 38 fõ katolikus.
46 A településnek két része van: Buruieniº (233 lélekbõl 48 katolikus) és Buruieniº de Sus (125

fõbõl 88 katolikus). A katolikus lakosság zöme tehát Buruieniº de Sus településen él, ahol
abszolút többségben is van.

47 A városközpont és a Podei nevû városrész együtt. Utóbbi összlakossága 561 fõ, ebbõl 20 fõ
katolikus.

48 Katolikus lakosság hagyományos településszerkezetben a várostól távolabb fekvõ Vermeºti
peremközségben él. Magyarul csak az ide férjhez jött idõsebb nõk beszélnek, mintegy 10
személy.

49 Katolikusok fõleg Magyardormán/Brãtuleºti településrészben.
50 A Dofteana településközpontban szétszórtan élõ katolikus családokban már nem értenek

magyarul. A községhez tartozó egyéb települések (Szálka, Valea Câmpului, ªtefan Vodã,
Bogáta) adatait külön tüntetjük fel.
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Település Év Összla-
kosság

Katoli-
kusok

Magyar nyelvtudás generációnként
Magyar
nyelvismeret
és arány a
kat. lakossá-
gon belül
(A+B)

Magyar
nyelvisme-
ret és arány
a kat. lakos-
ságon belül
(A+B+C)

A. Anya-
nyelvként
beszél
magyarul

B. Második
nyelvként
beszél ma-
gyarul

C. Passzív
magyar
nyelvtudás

D. Nem
ért ma-
gyarul

Szálka (Seaca) 1996 455 374 20051 (53%) ? 200 174
2008 505 395 0 40 (10%) 0 0 40 (i) 355

Valea Câmpului
és ªtefan Vodã52

1996 1 096 224 20 (9%) ? 20 204
2008 1 192 221 0 15 (7%) 0 0 15 (i) 206

Bogáta(Bogata) 1996 816 326 30 (9%) ? 30 296
2008 874 344 0 20 (6%) 0 0 20 (i) 324

Aknavásár
(Târgu Ocna)53

1996 13 82954 1 110 ? ? ? ? ? ?
2008 11 23655 888 20 (2%) 30 (3%) 5 (k2)

5 (i)
5 (k1)
5 (k2)

5 (k1)
5 (f)

858

Szalánctorka56

(Gura Slãnic)
1996 ? 110 20 (18%) ? 20 90
2008 ? 80 5 (6%) 10 (12%) 0 5 (i) 5 (i) 70

Degettes
(Pãcuri)57

1996 860 235 170 (70%)58 ? 170 65
2008 967 219 35 (16%) 70 (32%) 15 (i) 10 (k2)

10 (i)
15 (k1)
10 (k2)
10 (i)

149

51 Az 1995 szeptemberében végzett felmérés során Szálka falu magyarul tudó lakosainak szá-
mát túlságosan felülbecsültem. Tévedésem oka alapvetõen az lehetett, hogy akkor még az
idõs generáció jól tudott magyarul, és körükben számottevõ magyar folklóranyagot gyûjtöt-
tem.

52 A jobbára katolikusok által lakott Valea Câmpului ma a vele összeépült ªtefan Vodã falu
egyik része, ahol ugyancsak élnek elszórtan katolikusok. A népszámlálási adatok az egész fa-
lura vonatkoznak.

53 Szalánctorkát, ami Aknavásár peremfaluja és templommal rendelkezõ egyházi filiája, sem a
népszámlálások, sem a katolikus egyházi összeírások nem tüntetik fel külön közigazgatási
egységként, azaz demográfiai adatait csak a várossal együtt adják meg. A táblázatban a
szalánctorkai katolikusok helyszínen becsült számát (1996-ban 110 fõ, 2008-ban 80 fõ) ki-
vontuk a katolikusok össz-számából (1996-ban 1220 fõ, 2008-ban 968 fõ), és így jutottunk
Aknavásár város katolikusainak számához (1996-ban 1 110 fõ, 2008-ban 888 fõ).

54 Szalánctorka 110 fõre becsült katolikus lakossága nélkül.
55 Szalánctorka 80 fõre becsült katolikus lakossága nélkül.
56 Lásd az Aknavásárra vonatkozó elõzõ három jegyzetet.
57 A csaknem teljesen katolikus lakosságú Degettes (Pãcuri) az ortodox Poieni falu része, ami

Aknavásár peremközsége. Degettes a Tatros bal, Poieni a jobb partján fekszik, a két telepü-
lés jól elkülöníthetõ. A közölt népszámlálási adatok Poieni-ra vonatkoznak, Degettes adatait
a hivatalos népszámlálás külön nem adja meg.

58 1995 szeptemberében Degettesen az idõsebbek körében jelentõs magyar nyelvû archaikus
imaanyagot gyûjtöttem (lásd Tánczos 1999. 195–201.). Ennek alapján a magyarul tudók
számát valamelyest felülbecsültem.
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Település Év Összla-
kosság

Katoli-
kusok

Magyar nyelvtudás generációnként
Magyar
nyelvismeret
és arány a
kat. lakossá-
gon belül
(A+B)

Magyar
nyelvisme-
ret és arány
a kat. lakos-
ságon belül
(A+B+C)

A. Anya-
nyelvként
beszél
magyarul

B. Második
nyelvként
beszél ma-
gyarul

C. Passzív
magyar
nyelvtudás

D. Nem
ért ma-
gyarul

Szalánc
(Cireºoaia)

1996 1 811 1 783 1 110 (62%) ? 1 110 673
2008 1 906 1 831 820 (45%) 1 200 (65%) 160 (k2)

300 (i)
200 (k1)
160 (k2)

30 (gy3)
150 (f)
200 (k1)

631

Cserdák
(Cerdac)59

1996 1 571 559 250 (42%) ? 250 309
2008 1 324 419 140 (33%) 180 (42%) 40 (i) 70 (k2)

30 (i)
40 (k1) 239

Szlanikfürdõ
(Slãnic Moldova)

1996 1 929 494 30 (6%) ? 30 464
2008 1 766 694 15 (2%) 30 (4%) 0 10 (i)

5 (k2)
10 (k2)
5 (k1)

664

Tatros (Târgu
Trotuº)

1996 1 946 1 241 600 (48%) ? 600 641
2008 2 065 1 267 600 (47%) 875 (69%) 100 (k2)

230 (i)
170 (k1)
100 ( k2)

25 (gy3)
150 (f)
100 (k1)

392

Diószeg (Tuta) 1996 1 949 1 935 1 700 (88%) ? 1 700 235
2008 2 108 2 095 1 825 (87%) 1 905 (91%) 275 (k2)

390 (i)
70 (gy2)

120 (gy3)
460 (f)
460 (k1)
50 (k2)

30 (gy2)
50 (gy3)

190

Szõlõhegy60

(Pârgãreºti)
1996 1 202 1 039 800 (77%) ? 800 239
2008 1 047 1 005 820 (81%) 900 (89%) 130 (k1)

140 (k2)
160 (i)

50 (gy3)
240 (f)
100 (k1)

30 (gy2)
50 (gy3)

105

Újfalu (Satu Nou) 1996 1 699 1 687 1 687
(100%)

1 687
(100%)

1 687 0

2008 1 740 1 732 1 614 (93%) 1 614 (93%) 200 (f)
390 (k1)
246 (k2)
268 (i)

126 (gy2)
164 (gy3)
220 (f)

0 118

Szitás (Nicoreºti) 1996 902 901 901
(100%)

901
(100%)

901 0

2008 946 946 882 (93%) 882 (93%) 100 (f)
212 (k1)
134 (k2)
147 (i)

70 (gy2)
90 (gy3)

129 (f)

0 64

59 A településnek van valamelyes magyarul értõ-beszélõ ortodox lakossága is. Ezek számát
1996-ban mintegy 50 fõre, 2008-ban mintegy 20 fõre becsülöm.

60 Szõlõhegyen néhány ortodox román család is él. Az idõsebb románok – mintegy 10 személy
– beszélnek magyarul is.
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Település Év Összla-
kosság

Katoli-
kusok

Magyar nyelvtudás generációnként
Magyar
nyelvismeret
és arány a
kat. lakossá-
gon belül
(A+B)

Magyar
nyelvisme-
ret és arány
a kat. lakos-
ságon belül
(A+B+C)

A. Anya-
nyelvként
beszél
magyarul

B. Második
nyelvként
beszél ma-
gyarul

C. Passzív
magyar
nyelvtudás

D. Nem
ért ma-
gyarul

Bahána61

(Bahna)
1996 594 528 410 (77%) ? 410 118
2008 630 558 406 (73%) 460 (82%) 40 (k2)

86 (i)
20 (gy3)

135 (f)
125 (k1)

20 (gy2)
34 (gy3)

98

Gorzafalva
(Oituz)62 63

1996 6 938 4 018 2 400 (60%) ? 2 400 1 618
2008 7 197 4 269 1 560 (36%) 2 820 (66%) 300 (k2)

660 (i)
300 (k1)
300 (k2)

100 (gy3)
500 (f)
660 (k1)

1 449

Fûrészfalva
(Ferestrãu-Oituz)

1996 1 036 427 300 (70%) ? 300 127
2008 1 088 423 100 (24%) 230 (54%) 0 30 (k2)

70 (i)
100 (k1)
30 (k2)

193

Onyest/Ónfalva
(Oneºti)64 65

1996 57 333 5 884 1 500 (25%) ? 1 500 4 384
2008 50 185 1 500 1 220 (81%) 1 300 (86%) 170 (k1)

210 (k2)
230 (i)

30 (gy2)
50 (gy3)

360 (f)
170 (k1)

30 (gy2)
50 (gy3)

200

3 803 510 (13%) 760 (20%) ? (260) ? (250) ? (250) 3 043

61 A Bahánában magyarul beszélõ ortodoxok számát 1996-ban 50 fõre, 2008-ban 10 fõre be-
csülöm.

62 A népszámlálásokban külön településként jelzett Cãlcâi falu Gorzafalva nyugati része, la-
kossága csaknem teljesen katolikus. A településrész népszámlálási adatait mindig hozzáad-
tuk Gorzafalva adataihoz.

63 A Gorzafalvában magyarul beszélõ ortodoxok számát 1996-ban 100 fõre, 2008-ban 50 fõre
becsülöm.

64 A 2002-es népszámlálás szerint az 50 185 fõ összlakosságú Onyest municípiumnak 5303
katolikus lakosa volt (10,5%), egyházi kimutatás szerint viszont a katolikusok száma 2006-
ban 6150 fõ (Almanah 2006. 384.), ami 847 fõvel több, mint a népszámlálási adat. A különb-
ség feltehetõen a külföldön dolgozók és a falura visszatelepedettek helyzetének eltérõ meg-
ítélésébõl adódik.
Az onyesti katolikusok egy része a város hagyományos, magyar eredetû, túlnyomó részben
katolikus lakosságú peremközségében (Onyest/Ónfalva) él, amely nem képez külön közigaz-
gatási egységet, tehát népszámlálási adatait külön nem ismerjük. A kommunizmus alatt le
nem bontott falu megmaradt részének katolikus lakosságát kb. 1500 fõre becsülöm. A nyelv-
ismeretre vonatkozó, generációk szerinti becslések erre a régi katolikus falura vonatkoznak.
Mivel a településrész korfájának demográfiai adatait külön nem ismerjük, az egyes generáci-
ók lélekszámának kiszámításakor a nagyjából hasonló demográfiai szerkezetû Szõlõhegy
község korfájának százalékarányait alkalmaztam. Erre azért volt szükség, mert a teljes
Onyest municípium korfája – ami a 20 év alatti populáció meghökkentõen kis százalékará-
nyát mutatja – nem jellemzõ a csángó lakosságú peremközségre, amelynek lakossága ará-
nyosabb szerkezetû, mint az elöregedõ municípiumé.
A tömbháznegyedekben élõ további mintegy 3800 katolikus nyelvállapotáról alig van ada-
tunk. Bizonyos azonban, hogy a tömbházakban élõk egy része valamilyen mértékben ugyan-
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Település Év Összla-
kosság

Katoli-
kusok

Magyar nyelvtudás generációnként
Magyar
nyelvismeret
és arány a
kat. lakossá-
gon belül
(A+B)

Magyar
nyelvisme-
ret és arány
a kat. lakos-
ságon belül
(A+B+C)

A. Anya-
nyelvként
beszél
magyarul

B. Második
nyelvként
beszél ma-
gyarul

C. Passzív
magyar
nyelvtudás

D. Nem
ért ma-
gyarul

Borzest
(Borzeºti)66

1996 ? ? ? ? ? ? ? ?
2008 ? 61 2 (3%) 2 (3%) 2 (i) 0 0 59

Szárazpatak
(Valea Seacã)67

1996 798 394 100 (25%) ? 100 294
2008 941 404 80 (20%) 170 (37%) 60 (i) 20 (k2) 50 (k1)

40 (k2)
234

Gutinázs
(Gutinaº)

1996 592 123 20 (16%) ? 20 103
2008 506 103 4 (4%) 8 (8%) 0 4 (i) 4 (i) 105

Prála (Pralea) 1996 803 660 100 (15%) ? 100 560
2008 894 756 100 (13%) 180 (23%) 50 (i) 50 (i) 60 (k2)

20 (i)
576

Vizánta
(Vizantea
Mãnãstireascã)68

1996 1 658 1 018 700
(69%)69

? 700 318

2008 ? 1 115 170 (15%) 390 (35%) 100 (i) 70 (i) 120 (k1)
100 (k2)

725

Összesen 1996 32 129
(100%)

15 158
(47%)

? 15 158 (47%) 16 971 (53%)

2008 31 666
(100%)

11 621
(37%)

15 150
(48%)

6 023
(19%)

5 598
(18%)

3 529
(11%)

16 516
(52%)

csak ismeri a magyar nyelvet, ugyanis ez a népesség jobbára a környezõ katolikus falvakból
(Diószeg, Tatros, Szõlõhegy község falvai stb.) vagy más, távolabbi falvakból (pl. Pusztina)
származik, ahol viszonylag jól tudnak még magyarul. A nyelvismeret szintjét azonban a vá-
rosban jóval alacsonyabbnak kell tekintenünk (ti. városba a nyelvet már kevésbé ismerõ fia-
talabb generációk költöztek be, a városi környezet az elmúlt évtizedekben az asszimiláció
színtere volt, már elrománosodott csángó falvakból is települtek ide családok stb.). A fenti
meggondolás alapján feltételezem, hogy a tömbháznegyedekben élõknek mintegy 20%-a
(kb. 760 lélek) ismerheti valamilyen szinten a magyar nyelvet.

65 A népszámlálásokban Borzest (Borzeºti) néven azonosított peremközség nagyobbik részét
az 1992-es népszámlálás még Onyest városközponttal együtt, a 2002-es népszámlálás pedig
külön vette fel (ekkori összlakossága 4141 fõ, amibõl katolikus 1641 fõ). Az „igazi”, régi
Borzest falu azonban ennél jóval kisebb, ma a város szélén található, ahol csak néhány kato-
likus család él. (Lásd még a következõ jegyzetet.)

66 A népszámlálások Onyest (Oneºti) egyik lakónegyedét nevezik Borzestnek (Borzeºti), ami
azonban nem azonos a régi faluval. A közigazgatásilag Onyesthez tartozó, annak utcájaként
kezelt Borzest (Borzeºti) nevû kis városszéli településen egyházi adat szerint csak 61 katoli-
kus személy él 32 családban (Almanah 2006. 384.).

67 Szárazpatak (Valea Seacã) ªtefan cel Mare falu része. A közölt számok a két falura összesítve
vonatkoznak.

68 Vizánta ma Vrancea megyéhez tartozik. A 2002-es népszámlálás vonatkozó adatait nem is-
merem. A katolikus lakosság lélekszámát (1115 személy) egyházi forrás alapján közlöm
(Almanah 2006. 395.). A generációk lélekszámát hasonló demográfiai szerkezetû csángó fal-
vak korfája alapján számítottam ki.
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A közölt táblázat adatait értelmezve alább a következõket emelem ki:
1. A nyelvi asszimilációs folyamatokat alapvetõen befolyásolja az, hogy a ka-

tolikus csángó lakosság milyen arányban él egy-egy településen. Amint látjuk, a 36
vizsgált település közül a katolikusok csak 15 faluban alkotnak többséget.

A Tatros vidéki székelyes csángók „klasszikus” központi tömbjét voltaképpen
néhány csaknem teljes egészében katolikus, egymás közvetlen szomszédságá-
ban fekvõ Aknavásár (Târgu Ocna) környéki falu alkotja: Diószeg (2095 fõ,
99%), Szõlõhegy (1039 fõ, 86%), Újfalu (1732 fõ, 100%), Szitás (946 fõ, 100%),
Bahána (558 fõ, 89%) és Tatros (1267 fõ, 61%).70 A tömbhöz tartozónak tekint-
hetjük a jelentõs ortodox román lakossággal is rendelkezõ Gorzafalvát (4269,
59%), a valamivel távolabbi régi Ónfalvát (ma Onyest város peremfaluja mint-
egy 1500 fõ katolikus lakossal) és a Szalánc-völgyi katolikusokat is, akik Sza-
lánc/Templomfalva faluban alkotnak abszolút többséget (1906 fõ, 96%). A fel-
sorolt kilenc faluban több mint 15 000 katolikus él, vagyis a Tatros menti szé-
kelyes csángó népesség (összesen 31 666 fõ) mintegy fele.

A tömbön kívül élõ katolikusok a Tatros folyó középsõ és alsó folyása men-
tén viszonylag nagy területen elszórtan élnek, és még további hat kisebb-na-
gyobb településen alkotnak többséget. A Tatros folyása mentén haladva ezek a
következõk: Románcsügés (1292 fõ, 65%), Kökényes (291 fõ, 81%), Szálka (395
fõ, 78%), Degettes (219 fõ71), Prála (756 fõ, 84%), valamint a Vrancea megyé-
ben lévõ, a Tatros menti csángók közé csak némi önkénnyel sorolható Vizánta
(1115 fõ72, 61%). Néhány további, többségében ortodox románok által lakott
falunak van többé-kevésbé körülhatárolható katolikus csángó része. Ide sorol-
ható a következõ nyolc település: Vermest (389 fõ, 31%)73, Dormánfalva (1631
fõ, 12%)74, Bogáta (344 fõ, 39%), Cserdák (419 fõ, 32%), Szlanikfürdõ (694 fõ,
39%), Fûrészfalva (423 fõ, 39%), Szárazpatak (404 fõ, 43%) és Gutinázs (103
fõ, 20%). A többi 13 település katolikus csángó lakossága egészen kis lélekszá-
mú, és minden tekintetben szórványnak minõsíthetõ.

Mindez azért fontos, mert a szétszórtság, a koncentráltság hiánya a nyelv
megõrzésének egyik legfõbb gátló tényezõje lehet, hiszen a kisebbségi közös-
ség így minden beszédszituációban ki van téve a többséggel való érintkezés-

69 1996-ban a magyarul is beszélõk számát felülbecsültem.
70 Zárójelben a katolikusok lélekszáma és falun belüli aránya.
71 Degettes (Pãcuri) Poieni, illetve Aknavásár (Târgu Ocna) része. A falu összlakosságát külön

nem ismerjük.
72 Egyházi adat. Az összlakosság számáról 2002-es népszámlálási adat nem áll rendelkezésem-

re. Az 1992-es népszámlálás szerint Vizánta 1658 lakosából 1018 katolikus volt, azaz a ka-
tolikusok aránya 61% a faluban.

73 Vermest Kománfalva (Comãneºti) peremfaluja.
74 Katolikusok tömbben élnek Dormánfalva (Dãrmãneºti) Bratulest nevû településrészében.
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nek, és a kis lélekszám tudata általában pesszimizmushoz vezet.75 A Tatros
menti központi tömb falvainak magyar lakossága – az itt talált kis létszámú
régebbi székely csoportokat nem számítva – a 18. század végén egyszerre tele-
pedett meg ezen a területen, de a tömbön kívüli, román többségû települése-
ken a katolikus lakosság gyakran nemcsak kisebbségnek, hanem olykor beván-
dorlónak is számít. A Székelyfölddel szomszédos Tatros vidékére ugyanis még
a 19., sõt a 20. században is érkeztek székely családok, akik mivel migrációval
kerültek kisebbségi helyzetbe, nyelvvesztésük is gyorsabban zajlik/zajlott le.76

2. A táblázat számsoraiból egyfajta sorrendet, „rangsort” állíthatunk fel a te-
lepülések között a nyelvi asszimiláció elõrehaladottságát illetõen.

Korábban már esett szó arról, hogy a nyelvi asszimilációs folyamatokat sok
tényezõ befolyásolja, és ennek megfelelõen a magyar nyelv helyzete az egyes
falvakban erõsen különbözõ. A táblázat adataiból kitûnik, hogy a Tatros men-
tén a magyar nyelvet elsõ és második nyelvként használó nyelvközösség össze-
sen 10 faluban, nevezetesen Románcsügés, Szalánc, Tatros, Diószeg, Szõlõ-
hegy, Újfalu, Szitás, Bahána, Gorzafalva és Ónfalva településeken él. További 7
településen – Dormánfalva, Degettes, Cserdák, Fûrészfalva, Szárazpatak, Prála
és Vizánta falvakban – a nyelvcsere rövidesen bekövetkezik, hiszen a nyelvet
itt már csak korlátozott számú idõs személy ismeri, és a nyelvtudás átörökíté-
sére nincsen semmi esély. A vizsgált települések mintegy felében, általában
olyan falvakban, ahol a katolikus csángó lakosság erõs kisebbségben él, a
nyelvcsere befejezõdött, hiszen a nyelv már csak néhány idõs személy passzív
emlékezetében él. A Tatros folyása mentén lefelé haladva a következõ 15 falu-
ban a magyar nyelv gyakorlatilag már kihaltnak tekinthetõ: Bruszturósza, Kö-
kényes, Alsó- és Felsõburjányos, Ágas, Vermest, Gazãrie, Doftána, Szálka, Valea
Câmpului, ªtefan Vodã, Bogáta, Szalánctorka, Szlanikfürdõ, Borzest és Guti-
názs. Végezetül van néhány olyan település is, ahol a helybeli katolikus szór-
ványlakosság ugyan már elrománosodott, de a településre máshonnan költö-
zöttek között akadnak, akik még viszonylag jól beszélnek magyarul, csakhogy
mivel ritkán kerülnek kapcsolatba egymással, esetükben is inkább passzív, to-
vább nem örökíthetõ nyelvismeretrõl beszélhetünk. Utóbbiak közé soroltam a
Palánka faluban, valamint Kománfalva, Mojnest és Aknavásár városokban élõ
katolikusokat.

3. Egy további következtetés a generációk nyelvtudására vonatkozhat. Sokat-
mondó, hogy a gyermekek (gy1, gy2 és gy3) már egyetlen településen sem be-
szélik elsõ nyelvként a magyar nyelvet, mindenhol könnyebben szólalnak meg

75 E kérdéskör nemzetközi szakirodalmát felsorolja Borbély 2001. 24–26.
76 Az emigráns közösségek nyelvcseréjének általános jellemzõit Bartha Csilla foglalja össze

amerikai magyar közösségek példáján. Lásd Bartha 1995.
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románul, mint magyarul. A valóban anyanyelvinek mondható magyar nyelvis-
meret a 15–29 év közötti fiatalokra (f) is csupán két faluban (Szitáson és Újfa-
luban) mondható jellemzõnek, de ott sem a korosztály minden tagjára, hanem
csupán a nemzedék mintegy felére. Az ilyen magas szintû nyelvtudás még a
30–44 év közötti alsó középgeneráció (k1) körében is viszonylag ritka, az em-
lített két falun kívül csupán Szõlõhegy és Ónfalva falvakban mondható jellem-
zõnek. Ma már a néhány évtizeddel ezelõtt még igen jó magyar nyelvállapotú,
teljesen katolikus lakosságú Diószegen is csak a felsõ középgeneráció (k2) be-
szél jól és könnyedén magyarul. A 60 év fölötti idõs generáció (i) – a városok-
ba máshonnan beköltözötteket nem számítva – még összesen 18 településen
beszéli anyanyelvi szinten a magyar nyelvet, de a középgeneráció (k1 és k2)
körében az ilyen szintû nyelvismeret már csak 5 faluban (Szitás, Újfalu, Szõlõ-
hegy, Ónfalva, Diószeg) általános, illetve további 4 faluban (Tatros, Szalánc,
Bahána, Gorzafalva) jellemzõ részben a nemzedék kisebb-nagyobb részére.

4. Amint látjuk, a nyelvi asszimiláció szintjei az egyes falvakban nagymérték-
ben különböznek. A nyelvcsere generációk szerinti elõrehaladottságának meg-
felelõen a vizsgált 36 település több csoportba sorolható:

A nyelvi asszimiláció fokozatai a vizsgált településeken
a korcsoportok nyelvismerete szerint (2008)

1. szint

Település Év Össz-
lakosság

Katoli-
kusok
száma

Magyar nyelv-
ismeret és
arány a kat.
lakosságon
belül (A+B)
szám szerint

Magyar nyelvis-
meret és arány
a kat. lakossá-
gon belül (A+B)
százalékban

A. Anya-
nyelvként
beszél
magyarul

B. Máso-
dik nyelv-
ként
beszél
magyarul

C. Passzív
magyar
nyelvtudás

D. Nem
ért
magyarul

Újfalu (Satu
Nou)

2008 1 740 1 732 1 614 (93%) 1 614 (93%) 200 (f)
390 (k1)
246 (k2)
268 (i)

126 (gy2)
164 (gy3)
220 (f)

0 118

Szitás
(Nicoreºti)

2008 946 946 882 93% 100 (f)
212 (k1)
134 (k2)
147 (i)

70 (gy2)
90 (gy3)

129 (f)

0 64
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2. szint

Diószeg
(Tuta)

2008 2 108 2 095 1 825 87% 275 (k2)
390 (i)

70 (gy2)
120 (gy3)
460 (f)
460 (k1
50 (k2)

30 (gy2)
50 (gy3)

190

Szõlõhegy
(Pârgãreºti)

2008 1 047 1 005 820
+ 10

81% 130 (k1)
140 (k2)
160 (i)

50 (gy3)
240 (f)
100 (k1)

30 (gy2)
50 (gy3)

105

Onyest
(Oneºti)

2008 50 185 1 500 1 220 81% 170 (k1)
210 (k2)
230 (i)

30 (gy2)
50 (gy3)

360 (f)
170 (k1)

30 (gy2)
50 (gy3)

200

3 803 510 13% ? (260) ? (250) ? (250) 3 043
Bahána
(Bahna)

2008 630 558 406
+ 10

72% 40 (k2)
86 (i)

20 (gy3)
135 (f)
125 (k1)

20 (gy2)
34 (gy3)

98

3. szint

Tatros (Târgu
Trotuº)

2008 2 065 1 267 600 47% 100 (k2)
230 (i)

170 (k1)
100 ( k2)

25 (gy3)
150 (f)
100 (k1)

392

Szalánc
(Cireºoaia)

2008 1 906 1 831 820 45% 160 (k2)
300 (i)

200 (k1)
160 (k2)

30 (gy3)
150 (f)
200 (k1)

631

Románcsügés
(Ciugheº)

2008 1 981 1 292 512
+ 250

40% 138 (i) 236 (k2)
138 (i)

113 (k1) 667

Gorzafalva
(Oituz)

2008 7 197 4 269 1 560
+ 50

36% 300 (k2)
660 (i)

300 (k1)
300 (k2)

100 (gy3)
500 (f)
660 (k1)

1 449

Cserdák
(Cerdac)

2008 1 324 419 140
+ 20

33% 40 (i) 70 (k2)
30 (i)

40 (k1) 239

4. szint

Fûrészfalva
(Ferestrãu-Oituz)

2008 1 088 423 100 23% 0 30 (k2)
70 (i)

100 (k1)
30 (k2)

193

Szárazpatak
(Valea Seacã)

2008 941 404 80 20% 60 (i) 20 (k2) 50 (k1)
40 (k2)

234

Degettes (Pãcuri) 2008 967 219 35 16% 15 (i) 10 (k2)
10 (i)

15 (k1)
10 (k2)
10 (i)

149

Vizánta (Vizantea
Mãnãstireascã)

2008 ? 1 115 170 15% 100 (i) 70 (i) 120 (k1)
100 (k2)

725

Prála (Pralea) 2008 894 756 100 13% 50 (i) 50 (i) 60 (k2)
20 (i)

576
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5. szint

Dormánfalva
(Dãrmãneºti)

1996 13 883 1 623 550 34% – – – 1 073
2008 14 194 1 631 100 6% 20 (i) 80 (i) 100 (k2)

100 (i)
1 331

Szalánctorka
(Gura Slãnic) 2008 ? 80 5 6% 0 5 (i) 5 (i) 70
Gutinázs
(Gutinaº)

2008 506 103 4 4% 0 4 (i) 4 (i) 105

Bruszturósz
(Brusturoasa)

2008 1 313 272 0 0% 0 0 5 (i) 267

Kökényes
(Cuchiniº)

2008 357 291 0 0% 0 0 20 (i) 271

Burjányos
(Buruieniº)

2008 358 136 0 0% 0 0 3 (i) 133

Szálka (Seaca) 2008 505 395 0 0% 0 0 40 (i) 355
Valea Câmpului
és ªtefan Vodã

2008 1 192 221 0 0% 0 0 15 (i) 206

Bogáta (Bogata) 2008 874 344 0 0% 0 0 20 (i) 324

6. szint

Vermest
(Vermeºti)

2008 1 262 389 0 0% 0 0 10 (i) 379

Borzest
(Borzeºti)

2008 ? 61 2 3% 2 (i) 0 0 59

Ágas (Cotumba) 2008 1 562 33 1 3% 0 1 (i) 0 32

A nyelvi asszimiláció beindulása elõtti állapotot, azaz a „nulladik szintet” min-
denekelõtt az jellemzi, hogy a teljes közösség a mindennapi kommunikációban
és a családban is a helyi magyar tájnyelven beszél, és a közösségben még akad-
nak olyan – rendszerint, de nem törvényszerûen idõs – személyek is, akik egyál-
talán nem tudnak románul. Ezen a szinten a családokban a gyermekeket is ma-
gyarul tanítják, akik a román nyelvet csak késõbb, második nyelvként tanulják
majd meg az iskola, a tömegkommunikáció médiumai, a hivatali élet által te-
remtett intézményi környezetben, esetleg a településen vagy azon kívül élõ ro-
mán etnikummal való kapcsolattartás során. Ezen a szinten a magyar nyelv min-
den generáció számára egyértelmûen az anyanyelvet jelenti, ugyanis ez az elsõ
megtanult nyelv, amelyen kivétel nélkül mindenki a legkönnyebben beszél.

A nyelvállapotnak ez a szintje jellemzõ ma a székelyföldi falvak többségére.
Néhány évtizeddel ezelõtt még a moldvai csángó falvak egy részét is ezzel a
szinttel lehetett jellemezni, de mára az idõközben beindult asszimilációs folya-
matok miatt már nincsen ehhez a szinthez sorolható moldvai csángó falu.
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A nyelvcsere felé tartó folyamat döntõ mozzanatát (1. szint) az a pillanat je-
lenti, amikor a beszélni tanuló gyermekeket a családban elõször románul kez-
dik tanítani. A nyelvi asszimilációnak ebben a szakaszában a már beszélni tu-
dó legkisebb gyermekek is értenek még valamennyire magyarul, hiszen környe-
zetükben a felnõttek rendszerint magyarul szólnak egymáshoz. Noha a gyere-
kek a helyi magyar nyelvet már kisgyermekként megtanulják, késõbb egész éle-
tük folyamán könnyebben szólalnak meg románul, és az egymás közötti érint-
kezésben is a román nyelvet részesítik elõnyben, hiszen õket elõször már erre
a nyelvre tanították. A nyelvi asszimilációhoz vezetõ út kezdetének számító 1.
szinten a fiatal nemzedék egésze vagy legalábbis egyik része még anyanyelvi
szinten beszél magyarul, a közép- és idõs generáció pedig kizárólag ezt nyelvet
használja a köznapi érintkezés során.

A régió települései közül az Aknavásár melletti székelyes csángó tömb két
központi faluja, Szitás és Újfalu sorolható ide. A magyar nyelv viszonylagos jó
állapotát itt a földrajzi elzártság, az ortodox román lakosság jelenlétének teljes
hiánya és a katolikus tömbön belüli központi helyzet magyarázza.

A következõ nyelvi asszimilációs fokozatot (2. szint) az a szint jelenti, amikor
a nagyobb gyermekek második nyelvként beszélnek még ugyan magyarul, de a
korosztályra már inkább csak a passzív és töredékes nyelvtudás jellemzõ.
Ezekben a falvakban a fiatal nemzedék, sõt olykor már az alsó középgeneráció
egyik része is csak második nyelvként beszél magyarul, a két nyelv váltakozása
még egyazon kommunikációs helyzeten belül is gyakorinak mondható. Ezen a
fokon az anyanyelvi szintû mindennapos magyar nyelvhasználat csak a közép-
és az idõs nemzedékre jellemzõ.

A leírt helyzet jellemzõ az Aknavásár környéki székelyes csángó tömb továb-
bi településeire, azaz Diószeg, Szõlõhegy, Ónfalva (Onyest város peremfaluja)
és Bahána falvakra. Itt a szórványosnak mondható, de mégis jól érzékelhetõ
ortodox román jelenlét (Bahána, Szõlõhegy), a városhoz való közelség (Ónfal-
va), a községközpont jelleg és az ebbõl következõ erõs nacionalista román pro-
paganda (Szõlõhegy) bizonyultak olyan tényezõknek, amelyek elõsegítették az
asszimilációs folyamatok beindulását. A teljesen katolikus, több mint kétezres
lélekszámú Diószeg esetében a román értelmiség (tanítók, pap) jelenléte és a
falu Onyest városhoz való közelsége sietteti a nyelvcserét.

A nyelvcsere elõrehaladottabb szintjén (3. szint) a gyermekek már nem érte-
nek magyarul, vagy esetleg csak a nagyobbak rendelkeznek még bizonyos
passzív nyelvtudással. A fiatalok is „csak értenek” magyarul, de nyelvtudásuk
kifejezetten passzív, vagy már a passzív nyelvismeret is hiányzik. Anyanyelvi
szinten csak a felsõ középnemzedék egyik része és az idõs nemzedék beszél
még magyarul. Ide sorolható a központi tömb szélén elhelyezkedõ és jelentõs
ortodox román lakossággal együtt élõ néhány falu csángó lakossága: Tatros (a
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tömb északi részén), Gorzafalva (délen), valamint Szalánc és Cserdák (a tömb-
tõl nyugatra a Szalánc völgyében). Ugyanebben a nyelvi helyzetben van a
Gyimes vidékétõl nem messze fekvõ Románcsügés katolikus lakossága is.

Még elõrehaladottabb fokon (4. szint) a gyermekek és a fiatal generáció egy-
általán nem ért már magyarul, a középgeneráció nyelvtudása passzív, esetleg
csak a felsõ középgeneráció egyik része használja még második nyelvként a
nyelvet. Ezeken a településeken anyanyelvi szinten csak az idõsek egy része be-
szél, de a magyar nyelvhasználat még ennek a nemzedéknek a körében sem
mondható általánosnak, következésképpen a nyilvános térben már csak
elvétve hallani olykor magyar szót.

Ide sorolható falvak: Fûrészfalva, Szárazpatak, Degettes, Prála és Vizánta.
Esetükben az erõteljes románosodás oka a még magyarul beszélõ katolikus
csángó falvaktól való nagy távolság és a földrajzi elzártság (Szárazpatak, Prála,
Vizánta), a helybéli ortodox román lakosság erõteljes túlsúlya (Fûrészfalva), a
város közelsége (Degettes) stb.

A nyelv teljes eltûnése elõtt (5. szint) még magyarul beszélõ személyeket már
csak az idõs generáció körében lehet találni, de az õ nyelvismeretük is fogyaté-
kos, nehézkesen beszélnek magyarul. Ezen a szinten a családi nyelvhasználat
nyelve is már a román, ami a nyelvcsere folyamatának befejezõdését jelzi.77

Ide sorolható falvak: Dormánfalva, Szalánctorka, Gutinázs, Bruszturósza,
Kökényes, Burjányos, Szálka, Valea Câmpului/ªtefan Vodã és Bogáta. E falvak
esetében a katolikus lakosság kis létszáma, erõs szórványhelyzete és földrajzi
elszigeteltsége magyarázza az asszimilációt. Nagyobb katolikus lakossága
egyedül Dormánfalvának van, de itt a kisebbségi helyzet, a városiasodás és az
ipari környezetben való munkavállalás siettette a nyelvcserét.

A teljes nyelvvesztés állapotába jutott településeken (6. szint) már csak a
máshonnan beköltözöttek, például az ide férjhez jött asszonyok tudnak még
magyarul. Az idõsebbek emlékeznek rá, hogy évtizedekkel korábban voltak
még magyarul beszélõ helyi személyek is a faluban. Ilyen helyzettel Ágas, Ver-
mest, Borzest falvakban és Kománfalva (Comãneºti) város Lunka nevû részén
találkoztam, de voltaképpen az 5. szinthez sorolt települések mindegyikére jel-
lemzõ az, hogy az idõs- és középgenerációhoz tartozók úgy nyilatkoznak,
szüleik és nagyszüleik még magyarul beszéltek és imádkoztak.

A generációk nyelvállapotára vonatkozó becsült adatok alapján a vizsgált 36
település között sorrend is felállítható, ami a nyelvcsere felé vezetõ úton való
elõrehaladás „toplistájaként” is értelmezhetõ. A magyar nyelvi kompetenciák
falvankénti megoszlását, vagyis a nyelvi asszimiláció szintjeit a rendelkezé-
sünkre álló számszerû adatok alapján grafikusan is szemléltetni lehet:

77 Lásd Hamers–Blanc 1989. 176.
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A nyelvi kompetencia szintjei a Tatros menti székelyes csángó településeken
az illetõ szintekhez tartozó személyek száma szerint
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5. A táblázat utolsó sorai az összesített végeredményt tartalmazzák. A szám-
sorokból kitûnik, hogy a „Tatros tartományában” élõ 31 666 katolikus személy
közül 16 516 (52%) egyáltalán nem ért már magyarul, további 3529 személy
(11%) pedig csak gyenge nyelvtudással, egy egyáltalán nem használt passzív
nyelvismerettel rendelkezik, tehát a katolikus népesség közel kétharmada
(63%) már átment a nyelvcserén. (Megjegyzem, hogy a moldvai csángóság egé-
szének vonatkozásában az 1994–1996-os felmérés szerint ez az arány 75%
volt, ami azóta kétségkívül tovább növekedett.)

A táblázat szerint a vidéken anyanyelvi szinten 6023 jobbára idõs és közép-
generációhoz tartozó személy (19%) beszél ma még magyarul, további 5598
személy (18%) pedig, bár ugyancsak jól ismeri a magyar nyelvet, de elsõ nyelv-
ként már inkább a románt használja. Az elsõ és második nyelvként magyarul
(is) beszélõk abszolút száma tehát 2008-ban 11 621 fõ (37%), ami kétségkívül
visszaesés az 1994–1996-ban rögzített 15 158 fõhöz, illetve az akkori 47%-os
arányhoz képest.

KÖVETKEZTETÉSEK

1. A nyelvromlás jelenségének megnevezésekor a tanulmányban eddig válto-
gatva éltünk a „nyelvi asszimiláció” és a „nyelvcsere” kifejezésekkel. Az elvég-
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zett kutatás eredményei azt mutatják, hogy ezeknek a terminusoknak a hasz-
nálata csakugyan helyénvaló, hiszen a Tatros menti székelyes csángók körében
valóban nyelvcsere történik, azaz a nyelvi változások eredményeként a magyar
egynyelvûséget a román egynyelvûség váltja fel. A magyar nyelvismeretre vo-
natkozó nemzedékek szerint tagolt adatokból egyértelmûen kitûnik, hogy a
nyelvi romlás minden településen igen erõteljes. Bár a nyelvcsere elõrehala-
dottságának tekintetében nagy különbségek vannak az egyes falvak között, a
fiatalabb generációk nyelvismerete kivétel nélkül minden településen látvá-
nyosan rosszabb, mint az idõsebb nemzedékeké.

Két angol kutató, a Hamers–Blanc szerzõpáros a kétnyelvûségrõl szóló mo-
nográfiájukban78 egy olyan egydimenziós egyszerûsített modellt dolgoztak ki,
amivel folyamatjellegében lehet szemléltetni a nyelvcsere jelenségét. Felfogá-
sukban a folyamat egymás után következõ szakaszai a következõk:

1. egynyelvûség a kisebbség eredeti nyelvén (LX);
2. kétnyelvûség a kisebbségi nyelv dominanciájával (LX LY);
3. kiegyensúlyozott kétnyelvûség (LX = LY);
4. kétnyelvûség a többségi nyelv dominanciájával (LX LY);
5. egynyelvûség a többség nyelvén (LY).
A folyamat tehát az egynyelvûségtõl a kétnyelvûségen át tart az újabb egy-

nyelvûség felé.
A nyelvcsere képlete: LX ? LX LY ? LX = LY ? LX LY ? LY.

Az egyszerûsített modellt a moldvai csángók nyelvváltásának értelmezése-
kor úgy alkalmazhatjuk, ha a nyelvváltás folyamatának ezeket a szintjeit nem
egy-egy faluközösség egészére, hanem csak egy-egy generáció nyelvhasznála-
tára vonatkoztatjuk, hiszen amint láttuk, a nyelvcsere elõrehaladottsági foka
egy közösségen belül nem egységes. A modell alkalmazásakor még ezzel a „ge-
nerációs finomítással” is fennáll a megalapozatlan általánosítás veszélye, hi-
szen elképzelhetõ, hogy egy adott generáció más-más nyelvi helyzetekben
más-más módon viselkedik, azaz nyelvi megnyilatkozásai más-más szintekkel
jellemezhetõk.

A csángóság vonatkozásában már kétnyelvûségrõl beszélni is rendkívül
problematikus, hiszen olykor a magyar–román vagy román–magyar kód-
váltások annyira sûrûn történnek (pl. egy beszédszituáción, egy szövegegy-
ségen vagy akár egy mondaton belül is), hogy emiatt a két nyelv még az egy-
azon generáción belüli nyelvhasználatban, sõt még egy adott beszédszituá-

78 Hamers–Blanc 1989. 176. – A modell magyar ismertetése: Borbély 2001. 34–35. és Bodó
2004b. 44–45.
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ción belül sem különíthetõ el. Ezért van az, hogy a beszélõk gyakran a „se
nem magyarul, se nem románul, csak így csángóson” terminussal (lingvo-
nimával) jellemzik a saját beszédüket.79 A Hamers–Blanc szerzõpáros mo-
delljében szereplõ kétnyelvûség mint állapot tehát csupán elméleti, hipote-
tikus fogalom, vagyis olyan nyelvi helyzet, ami gyakorlatilag nehezen körül-
írható. De még ha valamilyen megszorító fogalmi körülírással80 létezõnek
tekintjük is a kétnyelvûséget, annyit mindenképpen megállapíthatunk róla,
hogy ez minden csángó településen és minden generáció körében rendkívül
instabil (átmeneti) jelenség.

2. A nyelvcseréhez vezetõ folyamatok az egyes csángó falvakban nem egy-
szerre kezdõdtek el, egyesek közülük „elõrébb”, mások pedig még valamivel
„hátrébb” tartanak a teljes nyelvvesztéshez vezetõ úton. Ezeket a folyamato-
kat mindenképpen célszerû egységben látni, azaz nagyobb tér- és idõtávlatba
helyezni. A rendelkezésre álló történeti adatokból következtethetünk arra,
hogy hasonló nyelvi asszimilációs jelenségek a moldvai csángó falvakban
már a 19. és 20. század folyamán is léteztek, sõt esetenként már korábban
is számolhatunk velük. A folyamat eredményeként a Moldva területén élõ
közel negyedmilliós csángó népcsoport mintegy háromnegyed része, azaz
mintegy 180-190 000 személy mára teljesen elrománosodott, és csak a
fennmaradó 50-60 000 minõsíthetõ ma kétnyelvûnek.81 A vizsgált régióban
a nyelvcserére tehát úgy kell tekintenünk, mint egy régóta zajló nyelvi asszi-
milációs folyamat egyik – bizonyos településeken már végsõnek is nevezhe-
tõ – stádiumára.

3. A nyelvi folyamatok alakulását szemlélve természetszerûen merül fel az a
kérdés, hogy törvényszerûek-e, illetve netán megállíthatók-e a nyelvi asszimilációs
folyamatok, amelyek végül óhatatlanul nyelvcseréhez vezetnek.

A szociolingvisztikai elméleti nyelvészeti szakirodalomban egyöntetû az a
nézet, hogy a nyelvcseréhez vezetõ okok rendkívül összetettek, következéskép-
pen a folyamatok lassítása, megállítása, sõt esetleg nyelvi revitalizáció révén

79 A csángó beszéd kódváltásainak szintjeit, valamint a román nyelvi hatás egyéb vonatkozása-
it (pl. tükörszerkezetek, szórendi változások, kölcsönszóhasználat stb.) Benõ Attila egyik ta-
nulmánya mutatja be (Benõ 2004). Hegyeli Attila azt figyelte meg, hogy a magyar nyelvi ok-
tatásnak milyen hatása van a csángó gyermekek beszédében jelen lévõ kódváltásokra
(Hegyeli 2004).

80 Például ilyen fogalom lehet a „kevert kétnyelvûség”, illetve az ennek szinonimájaként hasz-
nált „kevertnyelvûség”, amivel Péntek János a szórványterületek és a nyelvi szigetek nyelvál-
lapotát jellemzi, kimutatva, hogy az ilyen beszéd a nyelvhasználat minden szintjén (pl. szö-
vegértés, mondatszerkesztés, szemantika, intonáció stb.) kommunikációs zavarokat okoz,
tehát voltaképpen nem kétnyelvûséggel, hanem nyelvi erózióval állunk szemben (Péntek
2001. 140–150.).

81 A „kétnyelvû beszélõközösség” terminus körüli nyelvészeti problémákról lásd Bodó 2004a.
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való visszafordítása csak akkor lehet sikeres, ha ezeket a tényezõket összessé-
gükben változtatjuk meg.82 A moldvai csángó etnikum vonatkozásában ez azt
jelenti, hogy a magyar nyelvû misézés engedélyezésétõl, az iskolába bevezetett
és fakultatív módon látogatható magyaróráktól, a Magyarországgal és az erdé-
lyi magyarsággal való intenzívebb kapcsolattartástól, az érdekképviselet intéz-
ményeinek viszonylagos erõsödésétõl stb. külön-külön nem lehet csodát várni,
de még látványos eredményeket sem. A vizsgált Tatros menti településeken a
romániai rendszerváltás óta eltelt közel két évtizedben alig-alig történt olyan
elmozdulás, ami a nyelvi asszimilációt fékezhetné: az egyházi liturgia nyelve
kizárólagosan román, a magyar nyelvet egyetlen iskolában sem tanítják még
fakultatív magyaróra keretében sem,83 a külföldön dolgozók elsõsorban nem
Magyarországon, hanem Nyugat-Európában vállalnak munkát, a lakosság kö-
rében alig mutatkozik érdeklõdés arra, hogy a helyi tájnyelv és kultúra védel-
mét a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége keretében zajló tevékenységek ré-
vén szorgalmazzák, és így tovább.

A külsõ intézményi keretek által biztosított lehetõségek csak akkor vezetnek
eredményre, ha általuk magában a nyelv belsõ életében történik valamilyen
pozitív változás, tehát ha az intézményekben kifejtett tevékenység eredményei
valóban szervesülnek a társadalom nyelvhasználatában és a közösségi nyelvi
identitásban. Az élõ, mûködõ nyelvre tehát mint összetett szerkezetre, rend-
szerre kell tekintenünk, és tudatában kell lennünk annak, hogy az iskolai okta-
tás nyelve, az egyházi liturgia nyelve, sõt még a családon belüli nyelvhasználat
is csupán egy-egy fontos tényezõ egy összetett kommunikációs rendszerben,
de önmagukban nem képesek a nyelvcsere folyamatát megállítani.

Az intézményi beavatkozások csak hozzásegíthetnek ahhoz, hogy a magyar
nyelv továbbéléséhez szükséges feltételek megvalósuljanak, de a nyelv tovább-
élése csak a feltételek együttes teljesülése révén lehetséges. Alább ezek közül
kettõt emelünk ki:

82 A moldvai csángók nyelvcseréjének összetett tényezõire jól rávilágít Bodó Csanád egyik ta-
nulmánya, amely az elemzés keretéül Joshua A. Fishman a nyelvcsere visszafordítására szol-
gáló modelljét használja (Bodó 2004b). A nyelvcsere folyamatáról Borbély Anna írt kitûnõ
monográfiát a magyarországi román közösségek nyelvcseréjét elemezve. Könyvének elméle-
ti-módszertani fogalmai a moldvai csángók nyelvcseréjének leírására is jól alkalmazhatók
lennének (Borbély 2001).

83 A MCSMSZ oktatási programja keretében a 2007/2008-as tanévtõl kezdve egyetlen faluban,
a több mint kétezres lélekszámú Diószegen sikerült megszervezni az iskolán kívüli fakulta-
tív magyar nyelvû oktatást, de az ígéretesen induló program a helyi katolikus plébános és
más értelmiségiek román nacionalista megfélemlítõ propagandája folytán sokat veszített
kezdeti lendületébõl. Kezdetben több mint ötven gyermek járt a délutáni „magyarórákra”,
de a csoport létszáma még ugyanabban a tanévben alig tucatnyira csappant.
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1. A megfelelõ nyelvi környezet, vagyis magának a nyelvnek az élõ és közösségi
volta, a nyelv intézményi keretei olyan feltételek, amelyek nélkül egy nyelv to-
vábbélése nem lehetséges.84 Péntek János ennek kapcsán joggal használja „a
nyelv ritkuló légköre” metaforikus kifejezést.85 A magyar nyelvhasználat intéz-
ményi keretei Moldva-szerte hiányzanak, és mint a közölt számadatokból kitû-
nik, a Tatros mentén már csak a központi tömb néhány falujában van meg az a
tömegbázis, ami egy nyelv továbbélésének a feltétele. A hagyományos magyar
nyelv légköre a legtöbb helyen már „nem elég sûrû” ahhoz, hogy ez a nyelv
fennmaradhasson. A találó metaforikus képet szárazabb szakszerûséggel is
megfogalmazhatjuk: a helyi magyar nyelv anyanyelvi szintû ismerete és megfe-
lelõen nagy számú beszélõ által történõ használata már csak néhány faluban
adott. A generációk közötti nyelvismereti szintek itt is elég nagyok, és ez
tovább rontja a nyelv továbbélésének esélyét.

Ha az anyanyelvi szintû nyelvismeret egy adott közösségben adott kritikus
szint alá süllyed, a nyelv az illetõ közösségben már nem menthetõ meg. A
csángó falvak többségében a magyar nyelv ezt a kritikus szintet már elérte.
Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy a magyar nyelv ezekben a falvak-
ban ne volna tanítható, illetve hogy nem kellene az érdeklõdõ fiataloknak min-
den módon tanítani.86

2. A csángó nyelvjárással foglalkozó nyelvészeti szakirodalomban is több-
ször esett már szó arról, hogy a helyi magyar dialektust a beszélõk különbözõ
okok folytán (pl. a nyelv kevert jellege, a hagyományos életvilághoz való kap-
csolódása, a különféle intézmények részérõl érkezõ megbélyegzés stb.) alulér-
tékelik. Márpedig a nyelvi veszélyeztetettség helyzeteiben a nyelvi tudatos-
ságnak és a nyelv presztízsének alapvetõen fontos szerepe van a nyelv megõrzé-
sében. A helyi nyelvjáráshoz való negatív nyelvi attitûd nagymértékben csök-
kenti a helyi magyar nyelvjárás fennmaradásának esélyeit.87 Különösen így van
ez, ha a stigmatizáló attitûdök nemcsak a többség magatartását jellemzik, ha-
nem a veszélyeztetett kisebbség részérõl is megfigyelhetõk.88 A csángó érdek-

84 Kivételt csupán a nagy tudatossággal végzett nyelvi revitalizáció jelenthet, de esetünkben
ilyesmirõl, úgy vélem, nem beszélhetünk.

85 Péntek 2001.
86 Errõl kifejtettebben: Tánczos 2008.
87 A kérdésrõl szintetizáló igénnyel és a szakirodalom felsorolásával írt munkák közül kieme-

lem Kiss Jenõ és Péntek János összefoglalóit (Kiss 1995; Péntek 2003). Arról, hogy a nyelvhez
tapadó értékrendszer, belsõ mentalitás, attitûdök hogyan alakítják a nyelvcsere folyamatát,
Susan Gal írt magyarul is olvasható elemzést az ausztriai magyarok példája kapcsán (Gal
1992).

88 Erre a jelenségre az amerikai szociolingvisztika korán felfigyelt, például Joshua A. Fishman
már az 1960-as években a bilingvizmusról szóló több könyvében foglalkozik a kérdéssel.
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védelem különbözõ területein az utóbbi években élesen merült fel az a kérdés,
hogy a helyi lakosság által értékesnek tartott magyar köznyelvet kell-e a mold-
vai csángó közösségekben terjeszteni, vagy pedig a beszélõk által aláértékelt
helyi nyelvjárás védelmét és továbbélését kell inkább biztosítani.89

A beszélõk természetesen maguk is érzékelik a nyelvi romlást, ami a helyi
tájnyelvet jellemzi, és az adott körülmények között mindig meg is találják azo-
kat a nyelvi stratégiákat, amelyek által egy-egy nyelvi kommunikációs helyzet
optimális szinten megoldható. A nyelvi rendszer csökkentértékûségének tuda-
ta, illetve az egyéni nyelvi inkompetencia tudata azonban maga is a nyelvi
asszimiláció egyik fõ motivációs tényezõjévé válik: sokan azt mondják, hogy
mivel falujukban nem „igaz magyarul” beszélnek, vagy hogy õk már „igaz ma-
gyarul” nem tudnak megtanulni, törekedniük kell egy „valódi”, valóban értékes
nyelvet elsajátítani. Erre nemcsak gyakorlati szempontok, hanem az emberi
méltóságérzettel összefüggõ lelki motivációk is késztetik az embereket. („Hogy
tudjunk mü es bár egy nyelvet legalább, hogy ne legyünk olyanok, mint az álla-
tok” – fogalmazott egy beszélgetõpartnerem.) Szilágyi N. Sándor egyik tanul-
mányában90 arról értekezett, hogy mivel a moldvai csángók által ismert egyet-
len „valódi” nyelv a román, önazonosságuk meghatározásakor, például nép-
számlálások alkalmával magukat románnak tekintik. Azaz voltaképpen olyan
„speciális románnak”, akik ismernek még egy valamiféle korcs, aláértékelt táj-
nyelvet is, és akiknek a vallása is valamiféle sajátos vallás. Tehát egy közösség-
ben minél erõsebb a magyar nyelv romlása és ebbõl következõen az egyének
nyelvi inkompetenciája, a közösség tagjainak körében annál erõsebb a román
köznyelvhez való kötõdés és a román identitás felvállalására való belsõ készte-
tés. Az önazonosság meghatározása tehát döntés kérdése, és a döntés megho-
zatalában a nyelvismeret szintje is szerepet játszik.

És ennek kapcsán végezetül még egy utolsó megjegyzés: a nyelvi asszimiláció
problematikáját mindenképpen el kell választani a közösség etnikai (tudati)
asszimilációjának kérdéskörétõl. Az élõ nyelv bonyolult kulturális rendszer,
amit adott körülmények folytán el lehet veszíteni, és ha elveszett, nagyon kö-
rülményes már helyreállítani. A közösségi identitás ezzel szemben „csak” azo-
nosulás valamely ideológiával, ami adott kulturális háttérre (például a nyelvre,
hagyományokra stb.) támaszkodhat ugyan, de a nyelvi rendszerekhez képest
sokkal egyszerûbb szerkezeti sémákból építkezik. Ennek fényében elképzelhe-
tõ, hogy a nyelvcsere folyamatának alakulásától többé-kevésbé függetlenül ki-
alakulhat, illetve tovább élhet valamiféle csángó identitás. De ennek a kérdés-
nek a taglalása már nem a jelen tanulmány feladata.

89 Errõl bõvebben: Tánczos 2008.
90 Szilágyi 2002.
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KRAUS ANDREA

Kontaktusjelenségek Gazda József

címû dokumentumregényében

A Gazda József dokumentumregényében közölt nyelvi anyag vizsgálatainak
eredményei hozzájárulhatnak „A magyar nyelv a Kárpát-medencében a 20.
század végén” címû kutatási programhoz, és kiegészíthetik azt a moldvai ma-
gyarok nyelvi anyagával. Ezt a programot Kontra Miklós 1993-ban fogalmazta
meg. Célkitûzése a határon túli kétnyelvû magyarok nyelvhasználatának vizs-
gálata.

A Magyar Tudományos Akadémia 2001-ben életre hívott magyarországi
szótárak „határtalanítási” programjába is beilleszthetõk a Gazda-szövegkor-
puszban szereplõ, mindhárom csángó dialektusban jelen levõ, széles körben
elterjedt román kölcsönszavak.

A feldolgozott Gazda-anyagnak a fenti programokba való integrálásával
csökkenthetõ lenne a csángó magyarok nyelvének „mostohagyermek” státusa,
amit a kétnyelvûséggel és kontaktusjelenségekkel foglalkozó nyelvészeti kuta-
tásokban tölt be, amire már Sándor Klára (1996. 51.) és Bodó Csanád (2005.
302.) is felhívta a figyelmet.

A csángó magyarok nyelvi állapotának valós felméréséhez, a román nyelv
hatásának kimutatásához elengedhetetlenül szükséges az élõ, beszélt nyelv
elemzése. Ehhez adott ideális lehetõséget egy olyan autentikus nyelvi forrás-
anyag, mint Gazda József 1993-ban megjelent Hát én hogyne síratnám címû do-
kumentumregénye, amely 116 moldvai csángó emlékeit foglalja össze. ågy egy
óriási nyelvi anyag állt rendelkezésemre, amelynek alapján a szabad beszédet
lehetett vizsgálni. Mivel Gazda riportalanyai a moldvai magyar nyelvjárás há-
rom területérõl származnak, lehetõség nyílt az északi, a déli és a székelyes
csángó dialektus vizsgálatára is, és így teljes képet kaptam az egész moldvai ré-
gió csángó magyar nyelvjárásáról.

Gazda szövegkorpuszából kihagytam a szakrális szövegeket, az (archaikus)
imákat, valamint a dobrudzsai csángóktól származó szövegeket, hogy kizáró-
lag a moldvai csángók szabad beszédét vizsgálhassam.

Ameddig a kedvezõtlen kutatási körülmények akadályozzák az anyaggyûj-
tést és szinte lehetetlenné teszik a résztvevõ megfigyelést, ami nem egyéb,
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mint a „személyeknek a saját természetes környezetükben való viselkedésének
elõre megtervezett megfigyelése egy megfigyelõ (a kutató) által, aki részt vesz
az eseményekben, és akit a többiek az adott cselekvés aktív résztvevõjének te-
kintenek” (Friedrichs 1982. 288, idézi Bechert–Wildgen 1991. 42.), nem való-
sítható meg, addig a kutató egyenesen rá van utalva olyan forrásmunkákra,
mint Gazda József dokumentumregénye.
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A szociográfus Gazda József csángó adatközlõinek visszaemlékezéseit téma-
körökre osztja fel az adatközlõ korától, nemétõl és származási helyétõl függet-
lenül. A közölt szövegrészek mellett feltüntetett kódolt betûjelek alapján pon-
tosan visszakereshetõ a dokumentumregény végén található Névjegyzékben,
hogy honnan való az adat, kitõl gyûjtötte a szerzõ, s hány esztendõs az adat-
közlõ.

Gazda dokumentumregényének tematikus felbontását figyelembe véve a kö-
vetkezõ társalgási modulok határozhatók meg: gyermekkor, fiatalkor, felnõtt-
kor, a régi életforma szétzúzása, pusztuló értékek, pusztuló nyelv, háborús él-
mények. Ezek a témák rendkívül alkalmasak egy izgatott, érzelmileg telített
légkör megteremtésére, és így nem is csoda, hogy Gazda József adatközlõinek
nyelvezetére a William Labov-féle alapnyelvi stílus (vernacular style) jellemzõ.

Általában ez az elsõként elsajátított nyelvváltozat, amit a beszélõ a legki-
sebb odafigyeléssel, automatikusan beszél (lásd Sándor 1996. 74.).

A modern szociolingvisztika megalapítója, William Labov szerint a spontán
beszéd az interjún belül is megvalósítható. A fesztelen beszédet vizsgálni kívá-
nó nyelvész egy megfigyelõi paradoxon „áldozata”: azt a beszédet kell rögzíte-
nie, majd elemeznie, amelyet akkor használnak az emberek, amikor nem figye-
lik õket, amely olyan témákon keresztül valósítható meg, mint a félelem vagy a
halálos veszély (Labov 1972. 209–210, idézi Borbély 2001. 73.).

A mi esetünkben a csángók tudósításai a két világháború alatti tapasztala-
tokról vagy a kollektivizálás idején átélt egzisztenciális veszélyekrõl tükrözik a
spontán beszédet.

Gazda József szerkesztésének és témaválasztásának köszönhetõen doku-
mentumregénye módszertani szempontból megfelel azoknak a követelmé-
nyeknek, amelyeket az irányított, szabad szociolingvisztikai és nyelvéletrajzi
interjú megkövetel (Riehl 2004. 40–45, Bechert/Wildgen 1991. 38–47.).
Claudia Maria Riehl (2004. 41.) szerint az irányított interjú elõnye abban áll,
hogy a kikérdezés „egy elõre átgondolt vörös fonal” alapján történik, a „nyelvi
adatok lehetõleg tárgyilagos összehasonlításának” céljából. Ez az összehasonlí-
tás esetünkben megvalósítható, hiszen az adatközlõk mindegyike többé-kevés-
bé érinti ezeket a témaköröket.

Gazda csángó adatközlõi mesélnek életük különbözõ szakaszairól; ezáltal
közléseik megfelelnek a nyelvéletrajzi interjú követelményeinek (lásd Bechert–
Wildgen 1991. 46.).

A szabad szociolingvisztikai interjú követelménye, amelynek értelmében „a
beszélõ lehetõleg természetes beszédmódot használ” (Riehl 2004. 41.), így a
fesztelen beszéd is Gazda témaválasztásának köszönhetõen megvalósítható.

A kétnyelvû moldvai magyarok szabad beszédének elemzése céljából Gazda
József dokumentumregényének nyelvi anyagából egy mindhárom moldvai
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csángó dialektust magában foglaló, autentikus, 100 122 szavas szövegkorpuszt
(székelyes csángó dialektus: 55 523, déli csángó dialektus: 30 036 és északi
csángó dialektus: 14 563) szerkesztettem. Mivel Gazda szövegkorpuszában az
adatközlõk megoszlása egyenetlen: túlsúlyban vannak a székelyes dialektust
beszélõ idõsebb férfiak, az összehasonlítás végett összeállítottam egy kisebb
Gazda-korpuszt is, ahol az északi, déli és székelyes csángó nyelvjárás azonos
számú szavakkal van képviselve. Ezen – 5 férfibõl és 5 nõbõl álló – ellenõrzõ
csoportok kiértékelése után arra az eredményre jutottam, hogy a kontaktusje-
lenségek az eredeti nagy Gazda-korpuszhoz hasonlóan osztódtak meg.

A falvak besorolása a megfelelõ moldvai csángó nyelvjárásba Péntek János
(2004. 191–194.) beosztása szerint történt.

Gazda József dokumentumregényének (1993) nyelvi anyaga alapján elemez-
tük a román nyelv hatását a kétnyelvû moldvai csángók megnyilatkozásaiban
a közvetlen kölcsönzés, a közvetett kölcsönzés, valamint a kódváltás jelensé-
gén keresztül.

A közvetlen kölcsönzéseken belül a „tulajdonképpeni” kölcsönszavak (lásd
Benõ 2004. 24.) mutatják a román nyelv csángó nyelvjárásokra tett hatásának
valódi erõsségét. A visszakölcsönzött és a nemzetközi szavak kategóriája ezzel
szemben relativizálja a román nyelv hatását a moldvai magyarok beszédére: a
nemzetközi szavak „közvetítõ szerepet” játszanak, a visszakölcsönzések által
pedig visszakerülnek a csángó nyelvjárásba az átkölcsönzött, eredeti magyar
szavak megváltozott formával és jelentéssel.

A román nyelv hatása a csángó nyelvjárásra továbbá azzal is relativizálható,
hogy a moldvai magyarok olyan román kölcsönszavakat is használnak, ame-
lyek egyik elemét képezik a két szóból álló, román–magyar szinonimapárok-
nak, az ún. dubletteknek (lásd Márton 1956. 98; 1960. 269–272; 1972. 33–
34.): a román kölcsönszavak átvétele nem függ össze automatikusan az anya-
nyelvi megfelelõ eltûnésével.

Ebben az összefüggésben különös figyelemmel kell kísérni azokat a román
kölcsönszavakat is, amelyek idõközben az erdélyi magyar regionális köznyelv
részeivé váltak (lásd Márton–Péntek–Vöõ 1977).

A román nyelvi hatás valódi mértékét moldvai csángók beszédére a románi-
ai magyar köznyelv elemeinek, a visszakölcsönzések, a nemzetközi szavak és a
dublettek százalékos arányának levonása után kaphatjuk meg.

A közvetlen kölcsönzéseken belül

a) a romániai regionális magyar köznyelv részeként nyilvántartott román
kölcsönszavak számaránya a három moldvai csángó nyelvjárásban:

– az északi csángó dialektusban: 8,27%
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– a déli csángó dialektusban: 13,90%
– a székelyes csángó dialektusban: 13,21%

b) a visszakölcsönzések kategóriájába sorolható román kölcsönszavak
számaránya a három moldvai csángó nyelvjárásban:

– az északi csángó dialektusban: 2,06%
– a déli csángó dialektusban: 2,36%
– a székelyes csángó dialektusban: 2,67%

c) a nemzetközi szavak aránya a közvetlen szókölcsönzésen belül a három
moldvai csángó nyelvjárásban:

– az északi csángó dialektusban: 25,90%
– a déli csángó dialektusban: 27,83%
– a székelyes csángó dialektusban: 36,95%

d) a dublettek aránya a közvetlen szókölcsönzésen belül a három moldvai
csángó nyelvjárásban:

– az északi csángó dialektusban: 7,14%
– a déli csángó dialektusban: 8,02%
– a székelyes csángó dialektusban: 12,5%

Kontaktlingvisztikai kutatásaink mutatják, hogy az északi csángó dialektus-
ban a legkisebb a közvetlen kölcsönzéseken belül azoknak a kategóriáknak az
arányszáma, amelyek relativizálják a román nyelv hatását, míg a székelyes
csángó nyelvjárásban ezen relativizáló kategóriák arányszáma a legmagasabb.
A déli csángó dialektus köztes helyet foglal el.

Bõvebben foglalkoztunk az indirekt, illetve közvetett kölcsönzésekkel, mivel
eddig a „román–magyar nyelvi hatás vonatkozásában ezeket szinte teljesen fi-
gyelmen kívül hagyta a kutatás, inkább csak a nyelvmûvelõ irodalom utalt rá-
juk” (Péntek 2001. 16.).

A Gazda-szövegkorpuszból vett példamondatokkal illusztráltuk, hogy a ro-
mán nyelvbõl való tükörfordítás kihat a csángók által beszélt magyar nyelv
rendszerére: a magyar nyelvre jellemzõ szintetikus szerkezet helyett a román
nyelvre jellemzõ analitikus rendszer használatos. A Gazda-anyagból szárma-
zó nyelvi példák világosan mutatják, hogy román minta (modell) hatására a
közmagyar származékszavak helyett az igei névszói szókapcsolatokat hasz-
nálják.
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Példák:

Ad egy telefont ’telefonieren; anrufen’

Adott egy telefont a zén emberem, osztán visszacsapták! (Székelyes csángó; Istók

Mártonné Hobori Bori, szül. 1925)

Hogyha béérnek a faluba, te nekem adj telefont! […] Ne, mit mondott a milicista, hogy áll-

jak meg az országúton, s ha jön öt fiú – azt mondja – a biciklivel, hátizsákokval a hátán,

Külsõrekecsinbõl, ne engedjem, adjak telefont nekik, hogy ne engedje bé a faluba. (Széke-

lyes csángó; Istók György, szül. 1948)

Román minta: a da un telefon

Csángó nyelvjárás: ad egy telefont

Magyar köznyelv: telefonál

törvénybe ad ’verklagen, gerichtlich belangen’

Nem kell hogy béadjalak törvénybe. (Déli csángó; Kósa Antal,szül. 1912)

István Jánosz leányának a fia – illien kölus vót –, az elment, megfogta a pödurár, s béadta

törvénybe. (Déli csángó; Kósa Antal, szül. 1912)

Egyszer csak béjött a törvény: erdõre nem lehet menni! Tettek pödurárokat ide,ebbe a da-

rabba, túl másba, melliket megfogták, adták bé a törvénybe. Ingemet es béadtak törvénybe.

[…] Megfogtak fáal, béadtak a törvényre. Béadtak a törvényre, s tizenháromszor jártam bé

oda Ocnára, törvényszékre. (Székelyes csángó; Horváth Péter, szül. 1901)

Jött a milicia, sz béadtak törvénybe. (Székelyes csángó; Istók András, szül. 1911)

Román minta: a da în judecatã

Csángó nyelvjárás: törvénybe ad

Magyar köznyelv: beperel

Ezzel a tükörfordítással Wichmann szótárában (1936) is találkozunk: törvémbe bé-ad

’jmd vor den Richter stellen’.

A birtokjeles formákat a román modell hatására a birtokos névmással alko-
tott analitikus szerkezetek váltják fel.
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Példák:

Nem vala honn ez a zember, a zenyim. (Északi csángó; Buláj Péter, szül. 1919)

Akkor a legények, a zéfiak el vótak verekedésbe, s eljött a zember, a zenyém, hozzánk, s én

elmentem utána, met neki vót két gyermeke, õ kellett menjen a verekedésbe, a gyermekekre

nem vót ki ügyeljen, s neki vót mindene, vót marhája, vót háza, vót szekere, s én na, gondol-

tam, szegén leán vagyok, s menjek utánna. (Déli csángó; Budau (Budó) Mária, szül.

1921)

Ez a zember, a zenyim, met elcsábíttották, béíródott. (Székelyes csángó; Demes Ádámné

Benke Karolina, szül. 1928)

Román minta: omul meu

Csángó nyelvjárás: ez a zember, a zenyim (egyúttal jelentéskölcsönzés is)

Magyar köznyelv: emberem

A Gazda adatközlõinek nyelvezetében elõforduló közvetlen és közvetett köl-
csönzések százalékos arányát figyelembe véve arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy a román nyelv hatása különbözõ mértékben érvényesül a három
csángó nyelvjárásban: a közvetlen és közvetett kölcsönzések legnagyobb ará-
nya az északi csángóknál észlelhetõ, a legkisebb a székelyes csángóknál:

Északi csángók Déli csángók Székelyes csángók

Közvetlen kölcsönzések
(kölcsönszavak)

5,33% 3,39% 2,36%

Közvetett kölcsönzések

a) Jelentéskölcsönzések 0,57% 0,48% 0,20%

b) Tükörkölcsönzések 0,34% 0,09% 0,06%

Pozitív tényként értékelhetjük, hogy mindhárom csángó nyelvjárásban na-
gyobb mértékben a közvetlen kölcsönzések, míg a magyar nyelvi struktúrát
mélyebben érintõ közvetett kölcsönzések kisebb mértékben vannak jelen.

A tükörkölcsönzések – amelyek hatására az analitikus nyelvtani forma ki-
szorítja az eredeti, a magyar nyelvrendszerre jellemzõ szintetikus formát –
számaránya alacsony mindhárom nyelvjárásban.

Részletesen foglalkoztunk a kódváltás nyelvtani típusaival, kiemelve a B és a
V típusú kódváltást, mivel ezek relevánsak a román nyelv hatásának kiértéke-
lésénél.

Lanstyák István (2006. 105–146.) a kódváltást a vendégnyelvi betéteknek a
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bázisnyelv rendszerébe való integrációjának milyensége alapján határozza
meg. A beszélõ rendelkezésére álló, ezen integrációhoz szükséges formális
nyelvi eszközök alapján tudjuk a kódváltás nyelvtani típusait megkülönböztet-
ni: a B típusú kódváltás bázisnyelvi morfémák segítségével történik, míg a V tí-
pusú kódváltás esetében az integráció vendégnyelvi morfémák segítségével
megy végbe.

A következõ szemelvényekben a félkövérrel jelölt román vendégnyelvi beté-
tek a bázisnyelvi (csángó) magyar toldalékok által (amelyeket mi aláhúzással
jelöltünk meg) szilárdan be vannak épülve a bázisnyelvi nyilatkozatok egészé-
be:

Példák:

Aztán úgy ment a baj, hogy adtak két kárte postalt [levelezõlapot] a hónapba, zétel meg-

szaporodott vót, jobb lett. (Déli csángó; Tankó Márton, szül. 1925)

(tárgyeset; alaki szempontú egyeztetés: a többséget kifejezõ számnevek mellett nem

kerül többes számba a jelzett szó)

Akkor mondták: Tessék? Húzzatok egy kocsit ki a linia moártéról (delativus)! […] Mentek

a katonák, s kihoztak egy kocsit a linia moártéról [holt vágányról]. (Székelyes csángó;

Mihály György, szül. 1905)

Négy leán felöltözve, kosztum nacionálba (illativus) [népviseletbe], olyan szép ruhába,

harisnyába, virágos ingbe, van olyan bundicájuk, kivirágozva szépen, kalapval vaj kucs-

mába, s akkor kezdik el. (Székelyes csángó; Ambarus Mircea, szül. 1929)

A csángó magyar nyelvjárás szerkezeti dominanciája fõleg a B típusú kód-
váltásban mutatkozik meg, ami viszonylag magas szintû bázisnyelvi ismerete-
ket igényel. A beszélõ nyelvi kompetenciájával összefüggõ kontextuális kódvál-
tás keretében a B típusú kódváltás a székelyes csángó nyelvjárásban a legma-
gasabb (33,33%), az északi csángó nyelvjárásban a legalacsonyabb (7,41%),
mutatva az északi csángó dialektusban az erõs tartós román nyelvi hatást a
székelyes csángókkal ellentétben. (A B típusú kódváltás arányszáma a déli
csángó dialektusban 21,15%.)

A V típusú kódváltásban „a vendégnyelvi betétek vendégnyelvi morfémák
segítségével épülnek be az érintett megnyilatkozásba” (Lanstyák 2006. 124–
125.).
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Példák:

Bémentem a zállomásra, Bákóba, illien vagoane de platforme (többesjelek)[teherko-

csik] vótak, mellikvel hordták a kavicsot. (Székelyes csángó; Ambarus Mircea, szül.

1929)

A következõ példákban a magyar szuffixumok helyett román prepozíciók fejezik ki a

szintaktikai viszonyt:

Jártunk Románvároszba, la cenaclu [irodalmi körbe]. (Északi csángó; Szaszkó Péter,

szül. 1918)

In luna august [augusztusban] kiszáradtak komplet. (Déli csángó; Tankó Márton, szül.

1925)

Megfogták tíz suskapujval, szedték a pujt, s az asszony tett bé a tarisznyába, megfogták, s

csánt tíz hónapot la locul de muncã [(a büntetést) a munkahelyen (letölteni)], kellett

dolgozzék hiába. (Székelyes csángó; Horváth Péter, szül. 1901)

A V típusú kódváltás – amelyet fõleg azok a beszélõk használnak, akiknél a
román nyelv a domináns – arányszáma az északi csángóknál a legmagasabb
(65,43%), míg a székelyes csángóknál a legalacsonyabb (27,59%). (A V típusú
kódváltás arányszáma a déli csángó dialektusban: 46,15%.)

A kontaktusjelenségek százalékos aránya a három csángó dialektusban

Vizsgált kontaktusjelenségek Északi csángók Déli csángók Székelyes csángók
1. Direkt kölcsönzések
(kölcsönszavak)

5,33% 3,39% 2,36%

Jelentéskölcsönzések
2. Indirekt kölcsönzések
Tükörkölcsönzések

0,57%

0,34%

0,48%

0,09%

0,2%

0,06%
V típusú
3. Kódváltás (kontext.)
B típusú

65,43%

7,41%

45,15%

21,15%

27,59%

33,33%

A Gazda-szövegkorpuszban elõforduló kontaktusjelenségek kiértékelése so-
rán láthattuk, hogy a román nyelv hatásának erõssége a három csángó nyelvjá-
rásban különbözõ. A román nyelv hatása a legnagyobb mértékben az északi
csángó nyelvjárásban észlelhetõ, a székelyes csángóknál a leggyengébb a ro-
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mán befolyás. A déli csángó dialektus köztes helyet foglal el a másik két csángó
nyelvjárás között.

Befejezésül megpróbálunk magyarázatot keresni a három csángó nyelvjárás-
ban kimutatott román nyelvi hatás erõsségének fokában mutatkozó különbsé-
geket kiváltó okokra.
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Heterogén csoportokról lévén szó, a románosodás foka a különbözõ csopor-
toknál különbözõ idõben és különbözõ erõsséggel következett be, ami termé-
szetesen nyelvükben is tükrözõdik.

Az északi és a déli csángók õsei a Mezõségrõl telepedtek be Moldvába még a
13–14. században, a székelyes csángó nyelvjárást beszélõk Székelyföld keleti
részébõl származó õsei a madéfalvi veszedelem (1764) utáni évtizedekben, a
18. század második felében telepedtek le Moldvába. A Moldvába irányuló mig-
ráció a 19. századig is folytatódott. A székelyes csángók erõsebb etnikai és
nyelvi öntudattal rendelkeztek, mivel származási helyükön, a Székelyföldön a
18. században viszonylag fejlett magyar nyelvû iskolahálózat és intenzív anya-
nyelvû vallásosság létezett (lásd Pozsony 2005. 135–147.). A déli és a széke-
lyes csángók kapcsolatba kerültek egymással, ezáltal a késõbb betelepedett
székelyek erõsen befolyásolták az eredeti déli csángó dialektust.

Az északi csángók és a többi csángó csoport között nem jöttek létre kapcso-
latok, a székelyes csángókkal ellentétben Erdélytõl teljesen el voltak zárva,
amit az is mutat, hogy Csíksomlyóhoz sem voltak kapcsolataik.

A nyelvvesztés elõször a csángók legrégebbi, izolált csoportjánál, az északi
csángóknál következett be.
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