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Tisztelt Konferencia! Kedves Hölgyeim és Uraim!

Gyimesfelsőlokiként és gyimesi csángóként nagyon büszke
vagyok arra, hogy idén engem ért az a megtiszteltetés,
hogy Gyimesfelsőlok polgármestereként aláírhattam Jász-
berény és Gyimesfelsőlok között a testvértelepülési és
együttműködési szerződést. Azért is érzem megtisztelte-
tésnek, mert eltelt több mint húsz év azóta, hogy a két te-
lepülés között élő kapcsolat működik, főleg a kultúra terén,
ami a népi táncot és a néphagyományt illeti. Ez idő alatt
természetesen volt elődeim is sokat tettek azért, hogy ne
szakadjon meg, és ne legyen törés az együttműködésben.
Napjainkban, most bontakozott ki és fordult meg bizonyos
jóhiszemű és évek óta a kapcsolatot ápoló személyek el-

méjében, hogy a kapcsolat minél több szintű kiszélesítése értelmében jó volna hivata-
lossá tenni ezt az amúgy is élő együttműködést. Ebben a kapcsolatépítésben élen járt
Kocsán László barátunk, de minden jászberényi testvérünknek köszönjük, hogy eljött ez
a szép pillanat. Ugyanakkor megtiszteltetés számunkra, hogy Jászberény városa, ahol már
huszonegyedik alkalommal rendezik meg a Csángó Fesztivált, a három gyimesi csángó
település és a számos moldvai csángó települések közül Gyimesfelsőlokot választotta
testvértelepülésének.

Az önazonosság jelentése: identitás. Válasz arra, hogy közösségi szinten, kik va-
gyunk. Meghatározzuk magunkat nevünk, nyelvünk, nemzeti, etnikai, vallási hovatarto-
zásunk, és egyéb körülményeink által, vagyis az identitás biológiai, érzelmi, társadalmi,
jogi státuszaink összessége.

Az identitás megőrzésére irányuló törekvés célja, hogy a közösség lényegesnek ítélt
jegyei, tulajdonságai változatlanul fennmaradjanak, hogy a közösség tartósan azonos ma-
radhasson önmagával — olvastam valahol, már pontosan nem emlékszem, hogy hol.

De nem ez a lényeg, hanem az – igen ez így igaz, és jó példa erre –, hogy akkor, ami-
kor még nehezebb volt magyarnak lenni Erdélyben és a székelyföldön, mint most (az
úgynevezett dicső, román aranykorszakban, amikor el akartak fojtani bármiféle kulturá-
lis és hagyományaink ápolását illető törekvésünket, ami sértette és zavarta a nem velünk
egy nyelvet beszélőket, nem is beszélve arról, hogy határozottan tilos volt érintkeznünk
az anyaországba menekült, vagy még a háború idején kint maradt rokonainkkal), mi akkor
is, a sok viszontagság ellenére is, megőriztük nyelvünket, kultúránkat, magyarságunkat,
hovatartozásunkat, nemzeti öntudatunkat. És nagyon jól jött az 1989-es rendszerváltás
után az anyaországi települések közeledése, nyitása az erdélyi, székelyföldi székelyek,
gyimesi csángók és moldvai csángók felé, hiszen így újra lehetett éleszteni bizonyos már-
már szinte feledésbe merült néphagyományokat, szokásokat. Ezekből a kapcsolatokból
alakultak ki lassan a testvértelepülési kapcsolatok, amelyek mára már nagyon jól mű-
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ködnek több területen is. És ha jól odafigyelünk, és okosan tesszük a dolgunkat, akkor
nem gázolunk bele egymás hagyományaiba, múltjába, hanem tiszteljük és értékeljük azt.
Ezeket közös rendezvényeinken be tudjuk mutatni egymásnak, és akár a nagyvilág ér-
deklődő tagjainak, hogy lássák azt, hogy önhibánkon kívül kerültünk mi magyarok abba
a helyzetbe, hogy határokat húztak a fejünk felett, és szétválasztottak minket, a testvér-
települések intézménye által össze tudjuk fogni a nemzetet és ápolni, éltetni tudjuk kul-
túráinkat, hagyományainkat, sőt gazdasági szinten is elő tudjuk mozdítani településeinket.
Ezért is fogalmazták olyan nagyon szépen meg a testvértelepülési szerződés szövegében,
hogy Gyimesfelsőlok és Jászberény települések a határon átívelő nemzetegyesítés jegy-
ében, a közös történelmi múlt örökségeinek ápolását szolgálva a következő Testvértele-
pülési Megállapodást kötik. Micsoda szavak ezek! Ha igazából van nemzeti érzelem az
emberben, hát elcsuklik a szó, nedves lesz a szem e szavak hallatán. Úgy gondolom, hogy
büszkék lehetünk mi magyarok, hogy a nemzetünkön belül ilyen sok népcsoport él, mert
annál színesebb és gazdagabb a népi kultúránk, hagyományaink és szokásaink.

Gyimesbükkön, az ezer éves határnál, a felújított vasúti őrház szomszédságában lévő

Kontumáci Kápolna előtt

Akülönböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság
és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A
magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors forrasztotta egybe; hazát
a bátorsággal irányított életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette.
Mint jelképes hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és
becsület illeti őt.
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Gyimesfelsőlok és Jászberény között megkötött testvér-települési szerződés ottani alá-

írása utáni emelkedett pillanat. Timár Zsombor-László és Szabó Tamás polgármesterek

kézfogásukkal is szentesítik a megállapodást.

Gyimesfelsőlokon a testvértelepülési szerződés aláírásakor azt mondottam, hogy: min-
den népnek és nemzetnek a saját területén kell biztosítani és előmozdítani a kulturális azo-
nosságtudatát. Mindemellett arra kell buzdítsuk a nemzetünkön belül élő népeinket, hogy
ne adják fel nemzeti és kulturális identitásukat, annak sajátos, egyéni jellegét. Minden nép-
nek, akár gazdag, akár szegény, megvan a maga őseitől örökölt kultúrája, vannak szellemi
életénekmagasabb rendű –művészi, tudományos és vallási – megnyilvánulásai. Mivel ezek
valóságos emberi értékeket tartalmaznak, súlyos hiba lenne veszni hagyni őket. Az a nép,
amelyik eltűrné ezt, legjobb részét dobná el, az élet értelmét vetné el magától. Hitevesztett
nép lenne az. És igazán csak az a szegény, akinek már hite sincsen.

Ebből érthetővé válhat mindenki számára miért küzdünk mi, csángó-magyarok: nem
hatalomért, nem önmagunk tetszéséért, hanem hogy Isten és az emberek előtt azok le-
hessünk, akiknek születtünk.

Itt az ideje, hogy a csángó sors romantikáját pozitív oldalra billentsük, ne azt jelentse az oda-
látogatók és a magunk részére sem, hogy van egy nép, aki nyomorúságában is él, túlél, hanem
azt, hogy van egy gyimesi csángó nép, aki kezében tartja a sorsát, tesz, épít, múltjának emlé-
keit, a hagyományokat megőrzi, Istenben bízik és boldogan él.Mi soha nem voltunkmelldön-
gető nagymagyarok, demindig vigyáztunk arra, hogy tisztákmaradjunk, és úgy éljünk ahogyan
azt elődeinktől tanultuk és örököltük: szerényen, méltóságteljesen és hittel az Istenben. Ezért
kell nagyon figyelnünk és tisztelnünk egymás kultúráját, hagyományait és szokásait.
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Gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Líceum főépülete

Aszékely nép fia, Orbán Balázs, a legnagyobb székely író és történész, halálos ágyán fe-
küdt Budapesten, amikor meglátogatta két székely egyetemista.Abeszélgetés után már elin-
dulóban voltak, mikor megszólította őket, és azt mondta: „Álljatok csak meg, menjetek be a
kamrába, húzzátok ki az asztal fiát, szedjetek össze minden szelet kenyeret, gyűjtsetek össze
mindenmorzsát és vigyétek magatokkal!”Mit akart ezzel mondani Orbán Balázs?Azt, hogy
tudta, neki mennie kell, és így akarta érzékeltetni a két egyetemistával, hogy nem szabad
veszni hagyni értékeinket, minden egyes morzsát meg kell becsülni, ami örökségként marad,
vagy maradt ránk elődeinktől, és azt tovább kell adni a jövő nemzedék számára.

Ugyanitt kell említhetem a másik nagy székely írónkat, Tamási Áront, aki ugyancsak
a szülőföld fontosságáról hagyott számunkra hagyatékot, és ezt mondja többek között,
idézem: „Amadárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje
és sok kötelessége.” Ezt nem lehet nem megérteni!

A jászok és a székelyek egyaránt rendkívül büszkék gyökereikre, s éljenek az ország
vagy a világ bármelyik részén, megtalálják azt a szálat, amely összeköti őket egykori szü-
lőföldjükkel. Igen, gyökerek nélkül nem nőnek fák, múlt nélkül nincs jövő. Nekünk pedig
ugyancsak okosan kell sáfárkodnunk értékeinkkel. Anyanyelvünk féltő ápolása, múltunk
hiteles értékeinek felragyogtatása és tovább adása a két legfontosabb megtartó erő ebben
a rohanó, majmoló és globalizáló 21. században.

Kívánom, hogy a testvértelepülés intézménye által ezt a két kiváló kultúrát, amit a
Jászság és a Gyimesek adnak, meg tudjuk őrizni, önazonosságunkat, identitásunkat meg-
tartani, hagyományainkat ápolni és gyakorolni tudjuk, településeink polgárai közül minél
többen megismerhessék egymást, minél többször találkozhassanak egymással, és mind-
annyiszor testvéri jobbot tudjunk nyújtani egymásnak.

Adja Isten, hogy így legyen!
(A 2011. augusztus 13-án Jászberényben megrendezett tudományos konferencián el-

hangzott beszéd szerkesztett változata.)
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