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„Én csak a jó példát mutatom!”
Beszélgetés dr. Nyisztor Tinka néprajzkutatóval, 

a pusztinai Szent István Egyesület vezetőjével

1 A moldvai magyarok a ma hivatalosan románnak nevezett nép nyelvújítás előtti nevét használják, amihez náluk nem kötődik 
semmiféle pejoratív felhang. (HP)

Pusztina (románul Pustiana) 
az egyik legfiatalabb moldvai ma-
gyar település, székely eredetű 
lakossága az 1764. évi madéfalvi 
mészárlást követően menekült 
Erdélyből és telepedett a Tázló 
nevű folyócska mellé. Lakóinak 
vallása római katolikus, templo-
mának védőszentje Szent István 
magyar király. Románia legutóbbi 
tisztességes népszámlálása sze-
rint (1930) lakosságának 97%-a 
magyar anyanyelvű volt, azóta 
nincs megbízható hivatalos adat, 
de ma sem lennének kevesebben. 
Az 1940-es években mintegy 40 
család Magyarországra költözött, 
s  a Baranya megyei Szárászon és 
Egyházas kozáron telepedett le. 
1948-ban magyar tannyelvű isko-
la indult 210 tanköteles gyermek 
számára, és hasonló óvoda is mű-
ködött 70 gyermekkel. Ezekből az 
iskolákból heten jutottak el erdé-
lyi tanítóképzőkbe, de mire taní-
tók lettek, betiltották Moldvában 
az anyanyelvű oktatást. Csak 1990 
után történtek különféle próbál-
kozások a magyar nyelvű oktatás 
lehetőségének részbeni megte-
remtésére.

Dani Péter és Kaszáp Ilona leá-
nya – aki a keresztségben a Katalin 
nevet kapta ebből lett a Katinka, 
vagyis Tinka, családi nevét a ro-
mán adminisztráció Nyisztorra 
változtatta  – nem akármilyen csa-
ládból származik. Szülei, nagyszü-
lei moldvai viszonylatban tehető-
sebbek és föltétlenül az eszesebbek 
közé számítottak, édesapjának fű-
részgépe, nagyapjának fogadóként 
is működő kocsmája volt, s  a töb-
bet ésszel, mint erővel elv szerint 
gazdálkodott. Én már csak idős és 
testileg megnyomorodott állapo-
tában ismerhettem Kaszáp Istvánt, 
de hallatlanul sokat tanultam tőle 
a moldvai magyarság múltbéli és 
újabb kori helyzetéről. Őrá is gon-
dolok, mikor azt kérdezem unoká-
jától, dr. Nyisztor Tinkától, hogy 
milyen gyermekkori emlékei van-
nak szülőfaluja múltjáról, szülei-
nek, nagyszüleinek hagyományos 
világáról?

Nyisztor Tinka: Az első és 
meghatározó emlékeim talán azok, 
amiknek során rájöttem, hogy az 
iskolában egyet tanítottak, s  ná-
lunk otthon másról volt a beszéd. 
Amikor mi iskolába mentünk, az 

1960-as évek elején, egy szót sem 
tudtunk oláhul1, de aztán valahogy 
megtanultunk. Én voltam az osz-
tályomban a „román tudós”, mert 
néhány hónapig kórházban vol-
tam sárgasággal, s  ott rám ragadt 
valami abból a nyelvből. Ha valaki 
vécére akart menni az osztályból, 
én voltam a tolmács. Bár az első 
osztályokban a szomszéd faluból, 
Kicsiszaloncból való magyar, Bece 
Róza volt a tanítónőnk, ő  sem be-
szélhetett velünk magyarul, de 
mégis jó volt, hogy tudtuk, érti, 
amit mondunk. Az iskolában nem 
volt sok bajunk, szóval nem vertek 
agyon, amiért nem tudtunk oláhul, 
inkább a pap szidott bennünket, 
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hogy ne beszéljünk az utcán ma-
gyarul, meg a guzsalyast2 tiltották, 
ahol mindenki magyarul beszélt 
és énekelt. Azt mondta azért, hogy 
ott rosszalkodunk, de tudtuk, hogy 
a magyar beszédünkkel volt a baja. 
Később, aztán, mikor a közeli vá-
rosba, Moinestre kerültem a gim-
náziumba, már láttalak benneteket, 
hogy nyaranta járkáltok a faluban, 
hallottam, hogy magyarországiak 
vagytok, de hogy miért jöttetek…? 
Azt is tudtuk, hogy kiket büntettek 
meg, amiért beszélt veletek.

Nagyanyám egyszer elmesél-
te, hogy éppen húsvétkor meglá-
togatta őt Domokos Pál Péter, és 
a kisház ereszében3 egy ládára föl 
voltak rakva a kalácsok, amiket az 
ünnepre sütött. Péter bácsi nagyon 
megnézte a süteményeket, s  nagy-
anyám úgy gondolta, hogy megkí-
vánta azokat, mert biztosan éhes 
volt, de ő zavarában nem kínálta 
meg a vendéget. Péter bácsi abban 
a hitben élhetett, hogy Moldvában 
csak puliszkát esznek, és megle-
pődött a sok kalács láttán. Nagy-
anyám aztán sokáig búsulta, hogy 
nem adott neki kozonát4. Nagy-
apámhoz is sokan jártak, mert na-
gyon eszes ember volt. A  negyve-
nes évek vége felé a Magyar Népi 
Szövetségnek is megyei elnöke volt 
egy ideig, még vonatot is bérelt, 
hogy kivigye a falut a somlyói bú-
csúba. De aztán hamar otthagyta 
őket, mert látta, hogy a kommu-
nisták fiókszervezete, s abban nem 
akart részt venni.

Gyermekkoromban sokszor vé-
gighallgattam a Magyarországról 
jött kutatókat, és bosszantott, hogy 
csak nagyapámmal akartak beszél-
ni, s  engem senki sem kérdezett 
semmiről. Pedig én is nagyon akar-
tam volna beszélni velük, és nekem 
is lettek volna kérdéseim hozzájuk. 
Te sem kérdeztél meg soha.

Halász Péter: Most pótoljuk! 
Magyari Lajos azt írja Kőrösi Cso-

2 Elsősorban fonás céljából való társas összejövetel, munkaalkalom, ismerkedés és szórakozás – volt.
3 pitvarban
4 húsvéti kalács (cozona u.a., rom.)

máról szóló versében, hogy „Akit 
feldob magából a nép, / Az nevé-
ben akarjon nagyot…!” Te mikor és 
hogyan érezted először, hogy ten-
ned kell valamit a szülőfalud népé-
nek kultúrájáért, identitásáért?

Ny. T.: A  gimnáziumban jó ta-
nuló voltam, s megfogadtam, hogy 
nagyon jól megtanulok románul, 
mert láttam, hogy a városokban 
sokszor ránk szóltak, még a busz-
sofőr is ránk ordított, hogy „csend 
legyen ott a sarokban, vagy beszél-
jetek románul!”. De hát nem tud-
tunk. A  gimnáziumi osztályban 
rajtam kívül mindenki román volt, 
egyszer az orosztanár megkérdez-
te: ki tudja, hogy mondják magya-
rul a kolbászt? Vagy a konyhát? 
A  káposztát? Megmondtam, s  rá-
jöttem, hogy vannak szláv szavak, 
amiket mi is úgy mondunk. Az 
orosztanár elmondta a franciata-
nárnak, s  az megkérdezte tőlem: 
Tinka, maga magyar? Nem szóltam 
semmit, csak lehajtottam a fejem, 
és azt gondoltam, hogy eljön majd 
az idő, amikor emiatt nem kell le-
hajtanom a fejem.

Amikor Erdélybe mentem, még 
semmit sem akartam, csak tanul-
ni. De az első szikrát mégis tőle-
tek kaptam, akik gyűjteni jöttetek 
a faluba. Nagyapám tudta, hogy ti 
kutatók vagytok, s érteni szerettem 

volna, hogy mit kerestek. Mert azt 
nem tudtam elfogadni, amit a sze-
kusok mondtak, csak láttam, hogy 
érdeklődtök az életünk iránt, de 
nem értettem, hogy mi van rajtunk 
kutatnivaló. Még a moldvai magya-
rokról sem tudtam semmit, csak 
akikhez búcsúkba jártunk: Lészped, 
Kicsiszalonc, Szerbek, Frumósza. 
Nagyapám beszélt a Szeret menti 
csángókról, de az nekünk termé-
szetes volt, hogy azok is magya-
rok, hiszen oda is jártunk búcsúba. 
Érettségi után egy évig franciát 
tanítottam az iskolában képesítés 
nélkül, de aztán rossz fát tettem a 
tűzre, mert az 1977-es népszámlá-
láskor, mint számlálási biztos, egy 
kollégámmal együtt nem voltunk 
hajlandók teljesíteni a parancsot, 
hogy aki magyarnak, vagy csángó-
nak vallja magát, azt is románnak 
írjuk be. Ezek után többet nem al-
kalmaztak a tanügyben, azt mond-
ták azért, mert templomba járok. 
Pedig akkor nem is nagyon jártam, 
szinte ateista lettem. Dvořák cseh 
zeneszerzőnek van egy mondása, 
hogy aki elveszti az anyanyelvét, 
az nem tud Istennel kommunikál-
ni. Moldvában a katolikus papok 
vesztették el elsőnek az anyanyel-
vüket. Sepsiszentgyörgyön aztán 
megtértem, templomba jártam, 
áldoztam. Óriási dolog, mikor az 
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Isten nevét először hallod a temp-
lomban magyarul. Vagy kiderül, 
hogy a Mária, az egy név, nálunk 
úgy tudtuk, hogy az Isten. Nálunk 
nem volt Mária név, csak Marika. 
Istent és Máriát egyformán imád-
tuk és egyformán káromoltuk, pél-
dául: „Megszidták a Máriámat!” De 
itt magyarul is lehetett tanulni a 
templomban, mert voltak imádsá-
goskönyvek.

H. P.: A  diktátor halálát köve-
tően a Moldvában született, Sep-
siszentgyörgyön élő magyarok ha-
marosan megalapították a Mold-
vai Csángómagyarok Szövetségét, 
aminek elsődleges célja az identitás 
erősítése és a moldvai magyarok 
olyannyira hiányzó értelmiségi ré-
tegének kinevelése volt. Miként in-
dult ez a szervezet?

Ny. T.: Még lőttek, amikor ösz-
szeültünk Szentgyörgyön, a  me-
gyei könyvtárban, a  már régebben 
ott élő, tőlünk való Ősz Erőss Pé-
ter bácsi munkahelyén, rajta kívül 
Kicsi Erőss Péter, aztán a diószéni 
Petrás Mária Brassóból, s még má-
sok is. Január 8-án alakultunk meg, 
gyermekeket vittünk Sopronba 
Petrás Marival Brennbergbányára, 
nagyon jó volt. Később telefonáltak 
Bákóból, hogy mi van az iskolával, 
mikor lehet jelentkezni Budapest-
re? Mi semmit nem tudtunk, ezért 
fogtam magam s kiutaztam Pestre. 
Kallós Zoli bácsit megkaptam az 

ócskapiacon, kérdi: mit csinálok? 
Az egyetem felől érdeklődöm. – 
Hát már nincs hely. – Hogyhogy 
nincs hely? S mi nem tudunk sem-
miről? Mondtam: Zoli bácsi, én 
holnap reggel „berúgom” András-
falvy ajtaját. Nekem nincs időm 
kihallgatást kérni, hát ő a kulturális 
miniszter! – Azt ne tegye – mond-
ta –, s felvilágosított, hogy mi a te-
endő, kihez kell mennem. Így aztán 
én lettem a tizenegyedik. Bekerül-
tem az előkészítőbe, s  onnan az 
egyetemre.

H. P.: S  miért éppen a néprajz 
szakra?

Ny. T.: Azért hogy megismer-
jem a kultúránkat. Már Sepsi-
szentgyörgyön jártam Gazda Klá-
rihoz, Kósa Szántó Vilmához egy 
népfőiskola félére, s  akkor meg-
szerettem. A  Nemzetközi Előké-
szítő Intézetben (NEI) pedig sze-
rencsém volt, mert elég jól beszél-
tem magyarul, ezért nem a mold-
vaiak közé tettek, ahol írni-olvasni 
tanítottak, hanem az erdélyiekhez. 
Mert én beszélni tudtam magya-
rul, de írni-olvasni nem, úgyhogy 
külön jártam a Zsombolya utcába 
nyelvtant, meg helyesírást tanulni. 
A  NEI-ben hirdettek egy történel-
mi versenyt, amit megnyertem, 
s  így felvételi nélkül kerültem az 
egyetemre. A  történelmet aztán 
feladtam, mert a kettőt nem bír-
tam volna. Depressziós lettem, 

szörnyű nehéz volt, hiszen ak-
kor már 33 esztendős voltam és 
borzalmasan komolyan vettem a 
tanulást. Mindenféle kifogást ke-
restem, hogy ezért, meg azért nem 
tudok tanulni, mindenkit meg-
győztem, de görcsöltem, hogy mi-
lyen szégyen lesz, ha nem tudom 
elvégezni az egyetemet. Egyszer 
aztán kijött anyám, hogy lásson, 
s  azt mondta: tudsz te tanulni, 
más itt a baj. Beteg vagy! Én kér-
deztem: mit csináltak odahaza 
azzal, aki ilyen beteg volt? Azt 
mondta, még volt ilyen a faluban, 
de az felakasztotta magát!

A  tanáraim közül sokat foglal-
kozott velem Barabás Jenő, aki már 
nem tanított, mert nyugdíjas volt, 
de bejárt. Hozzá mentem, mikor 
kezdődtek a problémák, és olyan 
emberi hangon beszélt velem. 
Nem azt mondta – mert olyan is 
volt  –, hogy senki sem foglalkoz-
hat saját népcsoportja kultúrájával, 
mert arra „nincs rálátása”, de amíg 
nem kerültem orvoshoz, nem akart 
menni a dolog. Aztán gyógyszert 
kaptam, s  minden tanárom tátott 
szájjal nézett, hogy jelesekre vizs-
gázom. Úgyhogy anyámnak igaza 
volt, s  tényleg beteg voltam, s  mi-
kor meggyógyítottak, akkor ment 
a dolog.

Nem tudtam helyesen írni, 
s ma sem tudok. Meg kellett győz-
nöm magam, hogy írjak. Inkább 
hibásan, mint sehogy. Emlékszem 
Mohay Tamás tanár úr mondta: 
Tinka leszek a titkárja, de írjon! 
Aztán úgy lettem táplálkozáskuta-
tó, hogy Kisbán Eszter professzor-
asszony kihalászott. Csak az volt 
a bajom, mint a legtöbb paraszt-
származású embernek, előbb meg 
kellett magamat győznöm, hogy 
ez fontos terület. Nem is ő győzött 
meg, hanem Svájcban, a  francia 
történészek. Ők kezdték hangsú-
lyozni, még az 1930-as években, 
hogy ez nagyon fontos része az 
életmódnak. Egyre jobban érde-
kelt, jó tanárok előadásaira jártam, 
s  meggyőztek. Nem akartam én 
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kutató lenni, de láttam, hogy én tu-
dom megírni a hagyományos táp-
lálkozásunkat, mert Moldva Euró-
pában olyan elmaradott régió, ahol 
az ipar még nem hatott úgy, mint 
tőlünk nyugatabbra. Rájöttem, 
hogy olyasmit tudok, amit más 
nem tud megírni. A  doktorimnál 
is fölismertem: nekem nem „filózni” 
kell, nem szövegelemzésre, meg el-
méletek gyártására van szükségem, 
hanem aprólékosan le kell írnom, 
amit megláttam, megfigyeltem, 
amit tudok. Sokszor figyelmezte-
tett a témavezetőm, meg mások is, 
hogy Tinka, írd már le és magya-
rázd meg… Hát ez olyan nyilván-
való… Azt mondták: nem az, mert 
ezt senki nem tudja rajtad kívül. Ez 
sokszor bosszantott, meg untam is, 
mert ezek sztereotípiák voltak. De 
csak számomra!

H. P.: Domokos Pál Péter, 
a  csángók „vándorapostola” azt 
mondta: „Én nem találtam ki új 
elméleteket, hanem a meglévőket 
kutattam”.

Ny. T.: Én is így gondoltam, s el-
jutottam oda, hogy rájöttem, mit 
nem tudok. És ez nagyon fontos! 
Rájöttem, ha a forrást tudom rög-
zíteni, akkor az a dolgom. A dokto-
rimban is ez van, s nem szégyellem. 
De azért nagyon éreztem a hátrá-
nyát, hogy nem értelmiségi csa-

ládban születtem, s  nem könyvek 
között nőttem föl.

1996-ban végeztem, s  dr. Kis-
bán Eszter mindent megtett, hogy 
akkreditáltasson a doktori isko-
lába. De felvételiztem az egyetem 
által szervezett frankofon iskolába 
is, aminek Bukarestben volt a köz-
pontja, ám oda Magyarországról 
senki sem akart menni. Azt gon-
doltam, hogy meg kellene nézni, 
mit tanítanak ott? Mehetek a te-
repre! Még két leányt szereztem, 
akikkel együtt jártam franciára, az 
egyik etnológus volt, a  másik szo-
ciológus. Eljöttek, aztán elmentek 
nyugatra. Én azért mentem Svájc-
ba, hogy tökéletesítsem a francia 
tudásomat, meg tudtam, hogy on-
nan jönnek diákok Kolozsvárra és 
eljöhettem velük, mint tolmács.

Mikor készültem Svájcba, 
a Duna Tv-ben megkaptam az ösz-
szes svájci magyar egyesület címét, 
s  mindjárt írtam nekik. Kettő vá-
laszolt is, az egyik Szőllősi tanár 
úr, s még egy másik család, ahol a 
férfi magyar volt, s az asszony fran-
cia. Nagyon összebarátkoztunk, 
s megismertem a többi környékbeli 
magyar családot is. Aztán beálltam 
dolgozni egy étterembe, hogy egy 
kis pénzzel jöjjek haza. Sokat ke-
restem, abból vettem az autómat, 
s  megcsináltattam a fürdőszobá-
mat. Keményen dolgoztam, s  az 

egyetemen nem akarták fölfogni, 
miért megyek haza? Mondtam, 
mert az a hazám, ott a szülőföldem, 
s anyám beteg lett.

Svájcban sokat tanultam és 
tapasztaltam a különböző népek 
együttéléséről. Itthon a papok azt 
mondják: „mit akarunk, milyen 
magyar nyelven mondják a misét, 
mikor minden faluban más a dia-
lektus”. Ez igaz, de Svájcban, a  né-
met kantonokban az iskolai órán 
beszélik a német irodalmi nyel-
vet, s a szünetben a tanár is átvált 
a helyi dialektusra. Nálunk senki 
se kért „csángó nyelvű” misét, azt 
csak a tudatlanok vagy a rosszin-
dulatúak emlegetik. Mi mindig ma-
gyar nyelvű misét és vallásgyakor-
latot kértünk a román mellé.

H. P.: Mihez kezdtél otthon, 
Pusztinában?

Ny. T.: Hazajöttem, s próbáltam 
állást keresni, de nem találtam. Az 
volt a baj, hogy túlképzett vagyok, 
így hát meg kellett élnem, mint sza-
badúszó. A  svájci konyha segített. 
Sokan jöttek hozzám, s  én vendé-
gül láttam mindenkit, csak úgy. Ba-
rátaim eligazítottak, hogy kérjek 
valami pénzt az ismeretterjesztő 
előadásért, amivel bemutatom a 
falut, és az ételekért is. Svájcban 
megtanultam, hogy nem kell szé-
gyellnünk a puliszkát, meg semmit 
sem, ami a kultúránkhoz tartozik. 
Mert idehaza ezt sulykolták belénk. 
Tervezem, hogy előbb-utóbb lét-
rehozok egy szociális konyhát va-
lamelyik kiüresedett házban. Mert 
végzetesen elöregedett a falu, nincs, 
aki gondozza az öregeket, de gyer-
mekeik, unokáik, akik nyugaton 
dolgoznak, meg tudnák fizetni a 
szüleik ellátását. Én pedig szeretek 
főzni, számomra a hagyományápo-
lás egyenlő az „ételek ápolásával”. 
Öregeinknek pedig hasznukra vol-
na, ha naponta akár csak pár órára 
közösségben lehetnének. Itt nálunk 
azelőtt nem sokan tudták, hogy mi 
az a depresszió, meg a stressz, de 
látom, hogy mennyi a világban az 
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idegbajos ember. Ez a következ-
ménye a hagyományok elhagyásá-
nak, mert mindenkinek állandóan 
ki kell találnia, hogy mit hogyan 
csináljon. Gondolkodni kell, hogy 
merre vezet az út, ha nem a kitapo-
sott ösvényen járunk. Egy falu kö-
zösségének életét megkönnyíti, ha 
a hagyományok szerint él és dolgo-
zik. Édesanyám mondta egy olyan 
lakodalom alkalmával, amikor sok 
mindent akartak benne megújíta-
ni, s kavarodás lett, hogy: „Azért jó 
mindent úgy csinálni, mint a világ – 
vagyis a szokás – mert akkor tudod, 
mit kell csinálj.”

H. P.: Doktori disszertációdat a 
moldvai magyarok hagyományos 
táplálkozáskultúrájáról írtad. Az-
tán tovább folytattad a gyűjtést és 
a kutatást, aminek eredményeként 
két könyved és több tucat tanul-
mányod jelent meg. Mik a moldvai 
magyarok táplálkozáskultúrájának 
legjellemzőbb vonásai?

Ny. T.: Jellemző volt például a 
napi kétszeri étkezés: nálunk nem 
volt reggeli. A  másik jellemző a 
savanyú ízvilág: a  levesek túlnyo-
mó része savanyú. És jellemző a 
levesek jelenléte. Svájcban például 
ma már alig van leves, eltűnt az 
étkezés gyakorlatából. Az európai 
kutatásban általában a szegények 
táplálékaként tartják számon a le-
veseket, de itt, Kelet-Európában ez 
nem így van, hisz gondoljunk csak 
az ünnepi ebédek alkalmával a hús-
levesre vagy gombóclevesre. Süte-
ményeket, tésztákat pedig nálunk 
nem nagyon használtak. Korábban 
ez Erdélyben is így volt, talán azért 
is, mert a moldvai magyaroknak 
nem volt közülük való középosz-
tályuk, akiktől a polgári szokásokat 
átvehették volna.

H. P.: Néprajzi kutatásaid, vagy 
mondjuk úgy aprólékos megfigyelé-
seid mellett közösségszervezéssel is 
próbálkoztál. Ez különösen nehéz 
lehetett, hiszen a moldvai magyar-
ság körében, mozaikszerű múltja 

és szétszórt települései, valamint 
csonka társadalomszerkezete kö-
vetkeztében még a közelmúltban, 
az alig több mint kétszáz éve tele-
pült Pusztinában sem lehetett erős 
hagyománya a közösségi gondolko-
dásnak, ami pedig oly jellemző volt 
a székelység körében, ahonnan ki-
szakadtatok. Hogyan született meg 
nálatok a Szent István Egyesület? 
Mivel foglalkoztok, milyen közössé-
gi igényeket elégítetek ki?

Ny. T.: 2000-ben alakítottuk 
meg, vagyis hoztam létre. Első-
sorban az volt az oka, hogy egyre 
többet kellett leveleznem az anya-
nyelvű vallásgyakorlat érdekében, 
papokkal, püspökökkel, a  bukares-
ti nunciussal…, s  a bákói Csángó 
Szövetség, – aminek pedig benne 
voltam a vezetőségében, vallásügyi 
felelőse voltam – ki tudja milyen 
sugallatra megtiltotta, hogy a logó-
ja alatt, a  fejléces papírján írjak le-
veleket. Azt mondták, írjak a saját 
nevemben. Mondtam: ne viccel-
jetek, én a közösségemet akarom 
képviselni. Nem értették! Ezért lét-
rehoztam a Pusztinai Szent István 
Egyesületet, s  templomunk védő-
szentjéről neveztük el. Hála Isten-
nek a Vatikánban és a nunciatúrán 
másként gondolkodnak egy civil 
szervezetről, ezt már nem lehetett 

lesöpörni. Így jutottunk el 2006-
ban a Vatikánba is, mert a jászvá-
sári püspökség nem akart velünk 
szóba állni. Pestről szerveztem az 
utat, aztán két asszony utánam jött 
Pusztinából, s  onnan repültünk 
Rómába. Ők ugyan nem tudtak 
bekapcsolódni a tárgyalásaink-
ba, mert nem tudtak franciául, de 
milyen jó, hogy ott voltak, mert el-
mondták nekem, hogy mielőtt ki-
jöttek volna, a pusztinai pap fűt-fát 
ígért, még magyar misét is. Kér-
dezte a vatikáni diplomata, hogy 
milyen nyelven kommunikálunk 
egymással? Csodálkozott, hogy 
az asszonyok is tudnak magyarul, 
mert őket addig azzal etették, hogy 
csak én beszélek a faluban magya-
rul. Azt is tisztáztuk, hogy mi nem 

„csángó nyelvű misét” kérünk, ha-
nem magyar nyelvűt. Ott meg is 
ígérték, de aztán viszakoztak, hogy 
ez nagyon kényes kérdés. Annyit 
értünk el, hogy hetenként egy-
szer, délutánonként bemehetünk a 
templomunkba és imádkozhatunk 
magyarul, ha pedig jön valahon-
nan egy magyar csoport és hoznak 
magukkal papot, az misézhet ne-
kik az anyanyelvünkön. Most már 
nem kell ehhez külön engedély a 
plébánostól. Ennyit értünk el Ró-
mában.
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A  Szent István Egyesülettel 
azért sok mindent meg tudunk va-
lósítani. Ha minden faluban lenne 
egy ilyen egyesület, már rég meg-
oldódott volna a helyzetünk. Kike-
rekedett szinte magától az imacso-
portunk, bár voltak, akik lemor-
zsolódtak, mert a faluban keve-
sen mernek eljönni a templomba, 
hogy magyarul imádkozzanak. 
Nem tudom, mivel befolyásolják 
őket, mert az a gyóntatószékben 
történik. Az öregebb asszonyok 
például attól félnek, hogy a pap 
nem temeti el őket, ha megtud-
ja, hogy magyarul imádkoznak. 
Pedig Krisztus után II. János Pál 
pápa is meghagyta, hogy: ne fél-
jetek! Ha elmegyünk valahová, ak-
kor inkább jönnek az asszonyok. 
Nyilván az csábítóbb, meg akkor 
nem félnek. Aztán virrasztunk és 
imádkozunk a halottak mellett, 
ahol vállalják, vagy kérik. Minden 
csütörtökön imádkozunk, nálam a 
lakáson, vagy ha beengednek, ak-
kor a templomban. Mert a házam 
kicsike, s voltunk néha negyvenen 
is. Megjelentettünk két füzetecs-
két régi magyar imádságainkkal, 
énekeinkkel. Az asszonyaim pedig 
megtanultak olvasni is magyarul, 
hiszen csak román nyelvű isko-
lába járhattak. Amióta magyarul 
imádkozunk, megszokták, hogy 
megyünk Magyarországra, Er-
délybe is misékre, s  imádkozzuk, 
énekeljük a szép régi énekeket. 
Azt mondják, könnyű a pusztina-
iaknak, mert ők tudják! Miért nem 
tudják ők is? Mi sem tudtuk! Akik 
még tudták, azok az öregek több-
nyire már meghaltak, mi is úgy ta-
nultuk meg. Ha a magyar tanárok 
segítenének, még jobb lenne, mert 
a gyermekek is bekapcsolódnának. 
Mit csináljak? Én csak a jó példát 
mutatom, de ha nem fogadják?

5 Kácsika (Cacică) község, plébánia, búcsújáróhely Bukovinában, Radóc közelében. 1920. előtt az Osztrák-Magyar Monarchia 
része. A 18. sz.-végén az osztrákok által megnyitott bányához telepített lengyel, szlovák, ruszin és német bányamunkások 
hozták létre. 1900-tól lazarista papok érkeztek, s ők építették fel mai templomát, amit 1904-ben szentelték fel. Ezt követően 
alakították Kácsikát búcsújáróhellyé. A moldvai magyarok az 1960-as évektől kezdve járnak Kácsikára, papjaik ösztönzésére, 
amivel a Csíksomlyó iránti érdeklődésüket kívánták mérsékelni. A Moldvából érkező csángómagyarok a Somlyón megismert 
cselekedeteket gyakorolják: megcsókolják az oltár alatti ravatalon fekvő Mária szobrot, virágokat szentelnek, s egyre többen 
vesznek részt a búcsú alkalmával bemutatott magyar nyelvű misén.

A  Kácsikán5, Nagyboldogasz-
szony napján tartott búcsúra való 
menet előtt Pusztinában zarán-
dokmisét szervezünk, s  ilyenkor 
a Kácsikában miséző pap előtte 
nálunk szolgál, amit nem könnyű 
megszervezni. Minden faluból, 
ahonnan a zarándokút költségét 
fizeti a Csángó Szövetség, először 
ide jönnek hozzánk, s  misét hall-
gatnak. Mikor Bíró László püspök 
atya eljött Magyarországról, akko-
ra ünnepség volt, hogy még a pa-
punk is megszólalt magyarul. Rá 
két esztendőre jött Székely János 
püspök úr Szombathelyről, s jött az 
idén is. Eljárunk a környékbeli fal-
vak búcsúira, és ott is imádkozunk, 
énekelünk.

A  januártól engedélyezett ha-
vonkénti bákói magyar nyelvű 
mise, ha áttételesen is, de a mi 
munkánk eredménye. Közvetlenül 
a pápalátogatással függ össze, de 
nem a jászvásári püspökség kez-
deményezte, hanem elébe akartak 
menni, nehogy ismét kérjük, mi-
kor itt lesz a pápa. Volt előtte egy 
püspöki konferencia Csíksomlyón, 
s  arra készítettem egy helyzetje-
lentést a magyar anyanyelvű val-
lásgyakorlat moldvai helyzetéről. 
Megírtam a pusztinaiak nevében, 
és aláírta a többi moldvai magyar 
szervezet is. Ezt átadtuk a buka-
resti nunciusnak, Jakobinyi György 
érsek úrnak és Tamás József püs-
pök atyának. A  nuncius azt vála-
szolta, hogy hölgyem, igaza van, de 
ha maguknak csángó mise kell, ak-
kor forduljanak Jakobinyihoz, s ha 
lesz csángó liturgikus könyv, akkor 
minden további nélkül meglesz a 
miséjük. Gondoltam: az iskoláját, 
ezt is megetették a jászvásáriak! Ír-
tam neki: Nuncius atya! Mi mindig 
magyar nyelvű misét kértünk! Van 
magyar liturgikus könyvünk, s  ha 

jön hozzánk egy magyar pap, abból 
misézik. S az nekünk jó, más nem 
kell! Magát felültették a jászvásári-
ak. De éreztem, hogy van remény, 
mert ez a nuncius már emberi han-
gon beszélt velünk.

Aztán mielőtt jött a pápa, en-
gedélyeztek januárban havonta 
egy magyar misét Bákóban. Fé-
lix atya, akit több mint 10 éve ki-
küldtek Budapestre, hogy tanuljon 
magyarul misézni, a  mise után te-
lefonjáról elkezdte felolvasni, hogy 
milyen választ adtak a kérésünk-
re. „Vegyük tudomásul, hogy nincs 
csángó nyelvű mise, ezután ne is 
kérjünk csángó nyelvű misét, mert 
lesz magyar nyelvű, havonta egy-
szer Bákóban.” Persze mi sohasem 
kértünk csángó nyelvű misét, csak 
magyart. A régi énekeiket használ-
ják a misén a szabályos miserend-
ben, ahogy be van iktatva. S a régi 
magyar énekeiket énekeljék, s  vi-
gyázzanak a kultúrájukra”… és így 
tovább. Ezt írta a nuncius, de még 
nem kaptam kézhez, csak egy sem-
mitmondó száraz hivatalos írást a 
püspökségtől.

Sajnos a bákói Csángó Szövet-
séggel nem tudok összefogni, ab-
ból kiléptem. Amikor a moldvai 
magyar szervezetek tanácskozá-
sán bejelentettem, hogy létreho-
zok egy katolikus szervezetet, és 
kibővítem a pusztinai Pusztinai 
Szent István Egyesület tevékeny-
ségét, leszavaztak. Így most már 
csak a pusztinaiakat szervezem. 
A  templomban minden pénteken 
keresztutat járunk. A Szent István 
Egyesület tagjai közül, akik nem 
tudják, azok olvassák a szöveget – 
mert már megtanultak magyarul 
olvasni  –, és közösen énekeljük a 
régi énekeinket. Ha akad papunk, 
akkor misét szervezünk a temp-
lomba, ha nem, akkor imádkozunk 
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nálam. Mióta beengedtek a temp-
lomba, ott imádkozunk, de azért 
nálam is összegyűlünk, mert min-
dig van mit megbeszéljünk. Nálam 
fogadjuk a vendégeket is. Biztatom 
az asszonyokat, hogy készítsenek 
eladnivaló tarisznyát, szőtteseket, 
falravaló varrottasokat. Minden-
kinek mondom, hogy legalább 
egy-két darabot őrizzenek meg 
mintának a honcsánt6 szőtteseik-
ből, varrottasaikból, mert eljön az 
idő, mikor már nem tudunk má-
sikat készíteni, mert nem tudjuk, 
milyen volt a régi. Csinálunk fel-
öltöztetett babákat, ágyterítőket, 
azzal sok munka van, de nagyobb 
a pénz is benne. Szőttem abroszo-
kat, mert ami anyám után maradt, 
azt már mind megvették. Szeretek 
főzni is, szőni is, különben is azzal 
jöttem haza Svájcból, hogy csak 
azzal foglakozom, amit szeretek. 
Ez a jelszavam, ha nem is tudom 
mindig megtartani.

Pusztinában tehát közösség-
építéssel, kultúrával foglalkozom. 
Most már eljutottunk a Szent Ist-
ván Egyesülettel oda, hogy elég sok 
vendégünk van, sokszor csoportok 
is jönnek: 40-50 személyt fogadunk 
egy-egy ebédre, vacsorára, amit én 
főzök az asszonyok segítségével. 
Kiosztom nekik a szállóvendége-
ket, ők is kapnak valamit, nekem 
is marad. Szóval az egyetemeken 
kapott elméletek mellé a svájci ét-

6 otthon csinált, házikészítésű

teremben jól megtanultam, hogyan 
kell a vendéglátást a gyakorlatban 
megvalósítani.

Nem könnyű tehát a moldvai 
magyarok saját érdekeinek képvi-
selete, különösen, ha maguk sincse-
nek teljesen tisztában vele, és súlyos 
ellenerők működnek. De amit Pusz-
tinában létrehoztál, s  még ezután 
fogsz megvalósítani, az mutatja, 
hogy nem elveszett, nem reményte-
len ügy a moldvai magyarok műve-
lődési értékeinek, hagyományainak 
őrzése és megélése. Bízzál benne, 
hogy előbb utóbb lesznek nemcsak 
segítőid, hanem követőid is!

Vagy talán már vannak is, csak 
még nem ismerted fel őket.
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