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a „csángómentő” egyesületek, akár csak a más or-
szágok magyar kisebbségei között hasonló segítő 
tevékenységet végző egyesületek, a magyar közössé-
gek kultúrájának veszélyeztetettségéből indulnak ki. 
Duális nemzetállami logikát feltételezve, a veszélyez-
tetettséget a magyar állam feladataként láttatott kul-
turális védelem hiányából, valamint a többségi nem-
zetállam elutasító és explicit asszimilatív szándékából 
vezetik le. a nyilvános és intézményes nyelvhaszná-
lat, az anyanyelvi oktatás akadályozása, az identitás 
elismertetésének nehézségei, stigmatizáció és a hát-
rányos megkülönböztetés olyan hívószavak, amelyek 
egyesületeket, baráti társaságokat, munkaközössége-
ket mozgósítanak. Testvériskolai programok, anya-
nyelvőrző táborok, tanártovábbképzések, színházi 
előadások, fesztiválok, koncertek, könyvadományo-
zások szerveződnek. a tevékenységeket és célokat 
alátámasztó érvelés hivatkozhat kisebbségi jogok-
ra, vagy megfogalmazhatja motivációit a kulturális 
örökségvédelem univerzalisztikus terminusaiban is. 
Ezek az érvelésmódok ugyanakkor többnyire aláren-
delődnek annak a nemzeti diskurzusnak, amely egy 
absztraktan definiált és esszencializált összmagyar 
érdekre hivatkozik, vagyis korántsem univerzális 
emberi jogokra vagy emberi értékekre. Eszerint, a 
kisebbségi közösségek megmaradása a nemzettest 
kárpát-medencei jelenlétének a záloga, a nemzet tehát 
ebben a perspektívában mint önmagában vett végső 
cél jelenik meg.

Ebben a fogalmi hálóban helyezhetőek el a „csán-
gómentésnek” nevezhető tevékenységet kezdeménye-
ző civil mozgalmak is. a „csángómentés” valamilyen 
módon a fent is megjelölt identitás és kultúra meg-
őrzésére irányuló célokat követi,1 bevonva a politi-
kai-, egyházi-, tudományos- és kulturális szférákat, 
valamint a magyar állami és civil szereplőket, illet-
ve a médiát. Ezek a tevékenységek jelentős mérték-
ben azokra a képzetekre támaszkodnak, amelyek a 

magyarországi nyilvánosságban szövődnek a Romá-
niában élő magyarokról.2 Egyrészt ezek a magyarok 
a – többségi társadalom által fenyegetett – autentikus 
magyar kultúra, az igazi magyarság esszenciájának 
hordozói, és nem mellékesen tudatos, aktív védelme-
zői. ugyanakkor ezzel párhuzamosan él a romanti-
kus civilizálatlanság, szegénység, barbárság képe is. 
a múltba nézés nosztalgiája által megteremtett azo-
nosság és az egzotizáló másság e paradoxonát többen 
a sajátos magyar orientalizmusként írták le.3 

E diskurzusokban kikristályosodott nemzeti rep-
rezentációk és a csángó életvilágok mindennapi je-
lentésstruktúrája között nem csupán amiatt van fe-
szültség, mert az időben állandó egységes nemzeti 
identitás elképzelése ellentmond a helyzetfüggő 
identitások dinamikus működésének. az identitást 
befolyásolni kívánó román nemzetállami szándék 
és az egyéni nemzeti ellenállás szembeállítása nem 
engedi látni, hogy e falvakban mennyire fontosak az 
egyéni boldogulás és mobilitás szempontjai, mint az 
iskoláztatás, munkavállalás, nyugat-európai vendég-
munka-hálózatokba való bekapcsolódás. Nem engedi 
látni továbbá azt sem, hogy e modernizációs folya-
matok és perspektívák hogyan kapcsolják strukturá-
lisan e társadalmakat a román nemzetállami térhez, 
és a lokális/regionális hálózatokhoz, valamint, hogy 
a jelenleg is zajló nyelvváltás és a román etnikai iden-
titáshoz való kapcsolódás részben ezeket a folyama-
tokat tükrözik.4 

a „csángómentés” keretében szervezett jótékony-
ság aktivistái a mítosz és realitás e kettős terében 
kell, hogy valamilyen helyet találjanak maguknak. 
Hogyan formálódnak a „csángómentők” reprezentá-
ciói a csángó életvilágokkal való találkozás nyomán? 
Hogyan hidalják át az ellentmondást a magyarságát 
öntudatosan őrző archaikus közösség képe és a mo-
dernizálódó, nyelvet, identitást váltó közösségek 
mindennapi valósága között?  

E tanulmányban olyan jótékonyságról lesz szó, amelynek létrejöttében a szolidaritást, a segítô szándékot 
valamilyen módon a nemzeti azonosság reprezentációi szervezik. Rengeteg humanitárius-, szociális- és 
egészségügyi segítségnyújtás céljából megalakult mozgalom szervezô elve a nemzeti diskurzus, illetve a 
közösségi lojalitás képzetei. Ezek mellett léteznek olyan szervezetek is, melyekben a nemzeti identitás nem 
csupán a segítségnyújtás célcsoportját jelöli ki, hanem maga a segítô tevékenység is az identitás megôrzését 
tûzi ki célul. Az alábbiakban egy ilyen – a moldvai csángók körében tevékenykedô – szervezetet vizsgálok 
meg, melynek kifejezett célja a magyar nemzeti kultúra megôrzésében való segítségnyújtás.

Jótékonyság nemzeti keretben 
– csángómentés moldvában

zakariás ildikó
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a jótékonyság kritikai elemzéseiből tudjuk, hogy 
mivel a jótékonyság helyzeteit hatalmi egyenlőtlen-
ségek jellemzik, a segíteni akarók elképzelései nem 
szükségszerűen idomulnak a segítettek helyi szem-
pontjaihoz. ugyanakkor a segítő-segített közti sze-
mélyes kapcsolaton alapuló jótékonyság gyakorlatát 
a gondoskodás etikája is orientálja. a csángókról 
szóló nemzeti diskurzushoz, annak absztrakt állí-
tásaihoz és igazságosságfogalmaihoz képest más-
fajta viszonyulást jelent a személyes kapcsolatokra 
és kötődésekre fókuszáló, az empátián és részvéten 
alapuló gondoskodás.5 Ezt a viszonyulást a másik 
ember közelsége, szükségletei kielégítésének, a má-
sik szenvedéseinek, az általa elszenvedett hiányok 
csökkentésének vágya váltja ki. Hogyan jelenik meg 
tehát a gondoskodás a „csángómentő” jótékonysági 
mozgalmakban? Összekapcsolódik-e, s hogyan, a se-
gítésről és segítettekről alkotott reprezentációkkal?6

Mindezeket a kérdéseket egy egyesület példáján 
fogom vizsgálni. a 2007-ben alapított szervezet tevé-
kenysége kettős: adományozókat keresni a moldvai 
csángó falvak civil alapokon működő magyarokta-
tásának finanszírozásához; mégpedig oly módon, 
hogy a csángó falvakban élő és a magyarországi 
adományozó családok között személyes kapcsolat 
jöhessen létre. a személyes kapcsolatot szimboliku-
san az teremti meg, hogy a magyarországi adomá-
nyozó névlegesen keresztszülőjévé válik egy csángó 
gyereknek; a kapcsolatot a felek levelezéssel, aján-
dékozással és viszontlátogatásokkal tartják fenn. 
az egyesület szorosan összekapcsolódik egy másik 
szervezettel is, amely a fakultatív magyaroktatást 
szervezi a támogatók pénzéből. Noha az egyesület 
formálisan csak két éve jött létre, már 2000 óta szer-
veződik, és mára 23 faluban tevékenykedik (Erdély-
ből vagy Magyarországról érkező, kivételes esetben 
pedig helyi származású magyartanárok segítségé-
vel). a keresztszülőkkel rendelkező gyerekek száma 
kb. 1500, a magyaroktatásban részt vevő gyerekek 
száma pedig néhány ezer.

a keresztszülők évi 40.000 Ft-ot fizetnek be az 
egyesületnek, ezt a pénzt kifejezetten a magyarok-
tatás központi megszervezésére, pl. a tanárok fizeté-
sére fordítják. Emellett elvárás, hogy a keresztszülő 
keresztgyerekével évente néhány levelet váltson, 
néhányszor ajándékcsomagot küldjön (pl. karácsony-
kor). Ezen kívül, ha hozzá tud járulni anyagilag, a ke-
resztgyerek nyáron Magyarországra jön táborba, ahol 
néhány órára találkozhatnak is. sokan ilyenkor né-
hány napra kikérik a gyereket a táborból, hogy ottho-
nukban vendégül lássák. az aktívabb keresztszülők 
mindezeken felül rendszeresen Moldvába utaznak. 
ilyenkor adományokat gyűjtenek, amelyeket kereszt-
gyerekeik családjának vagy a magyar iskolának, a 
magyar iskolába járó gyerekeknek visznek. Ők azok 
is, akik az évenkénti nyári táboroztatásokat és az 
egészségügyi vizsgálatokat megszervezik. Főként az 

idősebb, nyugdíjas keresztszülők azok, akik eljárnak 
a havonta Budapesten megrendezett klubdélutánra. 
ilyenkor a moldvai magyartanárok és tanítványaik 
mesélnek a gyerekekről és az iskoláról, vagy a közel-
múltban hazaérkező keresztszülők hoznak hírt a fal-
vakból. a szervezet formálisan tehát a magyaroktatás 
támogatását, terjeszkedését tartja elsődleges céljának: 
a nemzeti tematika, a magyarságról, csángókról szóló 
diskurzusok a szervezeti identitás megfogalmazása, a 
szervezeti cselekvések súlypontját jelentik. 

segítô interakciók: a keresztszülôk 
és a pártfogolt családok informális 
találkozásai

a személyes találkozások alkalmával is gyakran ak-
tiválódik a csángókról szóló nemzeti mitológia kép-
zetrendszere. a nemzeti szempontok által előhangolt 
aktivista a pártfogolt gyerekek és felnőttek viselkedé-
sét gyakran nemzeti kategóriákra fordítja le, ezekben 
értelmezi. a „népművészeti” tárgyak hasz nálata, a 
népviselet elemeinek megjelenése, vagy maga a csán-
gós nyelven való megszólalás is a magyar identitás 
aktív kinyilvánításaként értelmeződnek, és a nagy 
diskurzust alátámasztó és megerősítő tapasztalatok-
ká válnak. 

A magyarságuk, az megvan belül, én csak az archaikus 
imádságokat mondom, meg a népviseletüket. Nézd meg 
majd a szálakat, a piros, a fehér, a zöld benne van a hím-
zésekben, egy olyan mély kincs van a lelkük mélyén, hogy 
inkább mi tudunk tőlük tanulni. (Éva, 50 éves kereszt-
szülő, könyvtáros.)

a csángó mitológia a valóság észlelésén túl is ér-
vényesül: az aktivisták gyakran nyomást gyakorol-
nak pártfogoltjaikra, hogy az e mitológia által előírt 
szerepeknek megfelelően viselkedjenek. Ez lehet 
szándékolt nyomásgyakorlás is, pl. az identitás vagy 
a viselkedés befolyásolásának szándéka. Tipikus 
beszédhelyzet, amikor a keresztszülők győzködni 
kezdik keresztgyerekeiket és családtagjaikat a csán-
gó nyelv használatának fontosságáról, a csángó és 
a magyar nyelv azonosságáról, vagy arról, hogy a 
csángóknak magyar az identitásuk; e helyzetnek a 
címzettek általában passzív résztvevői, az nem rit-
kán belőlük elfogódottságot, zavart, szégyenérzetet 
vált ki. a segítők ezekben a helyzetekben az igazság 
birtokosaiként lépnek fel, ezt a paternalista viszonyt 
a keresztszülőséggel járó (gyámkodó) szerep is legi-
timálja. ugyanakkor a befolyásolás, hatásgyakorlás 
lehet szándékolatlan is: például legegyszerűbb eset-
ben az aktivisták magyar beszéde is befolyásolhatja 
az egyébként egymással románul beszélő családta-
gokat. a következő beszélgetésben János, 67 éves ke-
resztszülő, megpróbálja meggyőzni Kati nénit, a falu 
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magyarországi népdalgyűjtők körében ismert híres-
ségét és lányát, Petrát arról, hogy a csángó nyelvet 
archaikus magyarként ismerjék fel. 

János: Tulajdonképpen az, ami Magyarországon az 1800-
as évben lejátszódott, nyelvújítók voltak akkor, a német, 
a germánizmus, ugye a német nyelvtudás volt a vezető 
rétegben, és akkor sok új szót képeztek, úgy mondják 
hogy nyelvújítás. És a Kárpátokon kívül ezek már nem 
jöttek át, vagy csak egy részük. És ezért maradt meg 
így a csángó nyelvjárás, ez tükrözi azt, ahogy 1500-ban 
Magyarországon beszéltek.

Kati néni: A szavak változtak.
János: Mert itt a papókától és a mamókától tanulták a 

nyelvet, ők meg nem olvasták az erdélyi olvasókönyvet. 
De tulajdonképpen ez ugyanaz, csak van benne egy kis 
különbség, differencia.

Petra: Az oláh nyelv is ilyen, van benne több izé is.
János: A csángó nyelv nem azonos a némettel, nem lehet 

összekötni. Nem lehet azt mondani, hogy az arab, vagy 
az angol, vagy a kínai. Hát mivel lehet összekötni?

Kati néni: Nem, nem, hát nem lehet semmivel.
János (csalódottan): Hát csak a magyarral, nem? (Nevet.)
Kati néni: Igen. 
Petra: Hát a csángó a magyarral megyen! A magyarral 

talál!
János (elégedetten): Na, ezért mondom. 

ugyanakkor a keresztszülő-keresztgyerek viszony 
nem csak aszimmetrikus hatalmi pozíciók kijelölője-
ként működik. a szimbolikusan megteremteni szán-
dékozott rokoni szálak, a gyakran szorossá fűződő 
személyes kapcsolatok holdudvarában a gondosko-
dás, a másik iránti figyelem, empátia, megértés vá-
gya is fontos szerepet kap, amely kimozdíthatja az 
interakciót a kötött keretek közül. a kapcsolatfelvé-
tel első pillanatától kezdve a segítettek elsősorban a 
gyerekek, de nem annyira a felnőtteknek alárendelt-
ként jelennek meg, hanem mint akiknek joguk van 
a játékhoz, szórakozáshoz, tanuláshoz, fejlődéshez. 
az ajándékcsomagok összeállításának, vagy a kö-
zös nyári programok megtervezésének ez legalább 
olyan fontos szempontja, mint a magyartanulás vagy 
a magyar nemzettudat megerősítése, elsajátítása.  
a kapcsolatteremtés és megőrzésének vágya ugyanis 
a magyarság- és identitásőrző szerepet is felülírhatja: 
a keresztszülő román zenére táncol, román énekeket 
énekel a vendéglátóival, megtanul néhány kifejezést, 
mondatot románul, sőt esetleg komolyabb nyelvta-
nulásba is fog. 

Anca alig várja [a keresztszülőket], hát esténként játszó-
dik velük. Labdáznak, fújják fel, s jövök haza, és hallom 
hogy keresztapa egy-kettő-három. Hoznak balonokat [lég-
gömböket]. Vessék egyik a másiknak, olyan játékokat csap-
nak! S akkor a keresztapja tanul románul! (lelkesen) Vett 
olyan dicţionar român-maghiar [román–magyar szótárt], 

és akkor tanult oláhul, hogy Ancával tudjon tanácsolni 
ööö beszélni. Erőst kedves. Nem tud, Anca nem tud [ma-
gyarul], és akkor vett azt is, fordítsa le. Ancám mondja 
románul, és akkor ő mondja magyarul. S akkor mondja 
Anca, hogy románul így. S akkor tanulnak. Erőst kedves 
emberek. Jó emberek. Aztán jövőbe, ha megsegít a Jóisten, 
elmegyünk Magyarországra, ha megsegít. Elmegyünk. 
Mi csak hézik. Ha nem, eljőnek ők, az biztos hogy eljőnek. 
Ancánk első gyónó lesz, és akkor eljőnek. (Marika néni, 
bolti eladó a lánya budapesti keresztszüleiről.)

a keresztszülő utazásai során néhány napra bevo-
nódhat a patronált család mindennapjaiba, ekkor 
van leginkább módja a helyi életvilággal kapcsolatba 
kerülni. a szegénység körülményeivel való szembe-
sülés a hiány azonnali pótlásának gesztusát váltja ki 
(élelmiszer vagy egyéb fogyasztási javak vásárlásá-
val, vagy pénzadományok formájában). 

János, nyugdíjas mérnök a helyiek által is a falu egyik 
leg szegényebbnek tartott családjában vállalta, hogy két 
gyereknek is keresztapja lesz. A keresztgyerekeinek rend-
szeresen újonnan vásárolt ruhákat hoz, vagy küld aján-
dékba, az egész családnak pedig a rokonságában gyűjt ru-
hát. Miután látogatóba érkezik, a ház melletti kiskertben 
is azonnal körbenéz. Mivel tapasztalata szerint megkér-
dezni nem lehet, hogy mire van szükségük, mert tapintat-
lanság lenne, és választ úgysem kap, így próbálja felmérni 
a hiányokat. Következő nap a piacon vásárolt több szatyor 
zöldséggel és gyümölccsel tér be újra a családhoz. 

Ezek a tapasztalatok megmaradhatnak az ingerek 
és gesztusok reflektálatlan szintjén, párhuzamosan 
működve a csángókról és a „csángómentésről” alko-
tott absztrakt elképzelésekkel, érintetlenül hagyva a 
csángó diskurzus elemeit. Jellemzőbb azonban az, 
hogy mindezek a helyi életvilág (részleges) megérté-
séhez vezetnek, felismerésekként tudatosulnak. Ezek 
azután diffúz, a jótékonyság eredeti céljaihoz képest 
ellentmondásos tudásként élnek tovább, vagy leképe-
ződnek a segítő tevékenységről alkotott elképzelések 
megváltozásában: a „csángómentés” nemzetről, a 
csángók és a magyarság viszonyáról alkotott előfel-
tevései, a jótékonyság céljai megkérdőjeleződhetnek, 
illetve átalakulhatnak. Így például a keresztszülők 
a segítést a családi összetartás, a vallásos univerza-
lizmus, vagy a szegénység, a civilizációs lemaradás 
elleni küzdelem keretei között fogalmazzák újra. 

Nekem az én életemben nagyon nagy fordulat volt, mikor 
Alina keresztlányom nyolcadik után nem magyar iskolá-
ban tanult tovább. Jászvásárba ment egy román iskolába. 
Nekem át kellett mennem ezen a sokkon, hogy ezen ke-
resztül jobban oda tudjak figyelni. Megbeszéltük a csa-
ládommal, mert felhívtam a Magdikát, az édesanyját, és 
megbeszéltük, hogy mi elfogadjuk hogy Alina mit döntött. 
Nem is akarok más keresztgyereket, mert Alina, szinte 
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rokonként egy nagyon szoros kapcsolat. És az a mély hit, 
ők románul imádkoznak, mert ők ebbe születtek bele. De 
az ima az összeköt, mindegy, hogy milyen nyelven van. 
[…] A környezetben, ahol ők élnek, csak mezőgazdasá-
gi munka van, más pénzkereset nincs. Nekik a kitörési 
lehetőség, hogy a gyerek megtanuljon egy szakmát, és 
ott, ahol minden románul folyik, akkor logikusnak tűnik, 
hogy román iskolába járjon, hogy elhelyezkedjen Bákóban 
vagy a környéken. (Éva, az egyesület vallási és szociális 
ügyekben egyik legaktívabb tagja.)

Ezen a ponton fontos pár szóban megidézni, hogy a 
keresztgyerekek és családjaik számára mit jelentenek 
ezek a találkozások. a csángóturizmus által kedvelt 
faluban készített interjúk tapasztalatai szerint a kö-
vetkező hipotézisek fogalmazhatók meg. a csángó 
mitológia azon elemei, amelyek a romantikus nem-
zeti összetartozást, a csángók magyarságát, magyar-
ságuk különleges értékét hangsúlyozzák, nem látha-
tók a helyiek számára. Nem értik például a katarzist, 
amely a gyerekek és felnőttek folklórműsorait kíséri: 

„Mért sírnak a nénik, amikor mi énekelünk?” (10 éves 
kislány, a magyarországi fellépések egyik helyi sztárja).

a keresztszülő viszony létesítésének a motivációja 
sem látszik, a viszony ennek megfelelően nehezen 
értelmezhető: 

„Nem is tudtam, hogy Magyarországon szokás külföld-
ről keresztgyerekeket fogadni a családba.” (Erzsike, 53 
éves, a helyi falusi turizmusban érintett vállalkozó, a 
lánya keresztgyerek.) 

Kérdésemre, hogy mit gondolnak, hogyan jutottak 
el a magyarországi keresztszülők a falujukba, több-
ször kaptam azt a választ, hogy a közeli ősi ortodox 
kolostorokhoz látogattak turistaként, a szívélyes ven-
déglátás pedig a környező falvakba szoktatta őket: 

„Azért jönnek, mert itt jó emberek laknak. Szívesen van-
nak itt, jól fogadjuk őket, hogy jól érezzék magukat. Úgy 
kell viselkedni a vendégekkel. Hogy ne beszéljen az ember 
túl sokat, de keveset sem. Nálam jól érzik magukat. S 
azért is jönnek, mert itt vannak a manastireák [kolosto-
rok], s jönnek megnézni.” (Erzsike)

Mindezekkel párhuzamosan, a csángó mitológia 
archaizáló elemei megszólítják a helyieket. Belép-
nek abba a pozícióba, amit az elmaradott, fejletlen, 
vad kultúra reprezentációi előírnak, és amelyeket 
magukévá tesznek. azonban a helyi nyelvjárást fel-
értékelő, a nyelv ősi mivoltát hangsúlyozó túláradó 
érzelmi megnyilvánulások nem érnek célba: ezeket 
elmaradottságuk leleplezéseként élik meg. a ke-
resztszülőkkel való találkozásokat – főleg a kapcsolat 
kezdetén – emiatt jellemzi részükről a szégyenérzet. 

Hasonlóképpen, a fiatalok számára a szégyellnivaló 
elmaradottság jele a magyarországi utazások és fellé-
pések kötelező kelléke, a népviselet: 

„Mikor mentek [Magyarországra], dugták el a ruhát. 
Mert az a nagy karinca nem komfort egyáltalán, nehéz 
megkötni, meleg, nem szeretik. Szégyellik is felvenni.” 
(Júlia, mindkét középiskolás korú lánya keresztgyerek.)

az egymásról alkotott képzetek aszimmetriája, tehát 
az azonosságtudat erőteljes tartalmai az aktivisták 
részéről, illetve annak hiánya a segítettek részéről, 
a segítő-segített kapcsolat fontos aszimmetriáját 
eredményezi. a keresztszülők számára a nemzeti 
diskurzusok segítenek áthidalni az idegenek közti 
távolságot, ezek teremtik meg egy másfajta szülő-gye-
rek viszony feltételeit, a segítő családtag pozícióját. 
ugyanakkor a nemzeti diskurzusok teréből kimarad-
va, a segítettek részéről ugyanez az intimitás sokkal 
nehezebben jön létre.7

az aktivisták között zajló 
egyeztetések

a mozgalmi célok és mozgalmi identitás kialakítása 
összefonódik a csángók nemzeti identitásának, va-
lamint a csángó közösségek lehetséges és kívánatos 
jövőképeinek felrajzolásával. Ennek során a résztve-
vők reprodukálják a csángó diskurzus fenti elemeit, 
ugyanakkor folyamatosan zajlik a segítés helyzete-
iben szerzett tapasztalatok feldolgozása, beépítése. 
az egyeztetések helyszínei a magyarországi formális 
vagy informális keresztszülő-találkozók, valamint a 
moldvai utazások: a hosszú, 1000 km-es oda- és visz-
szautak, vagy a látogatások alatti üres órák, amikor 
a keresztszülők egymás közt vannak, és az időt be-
szélgetésekkel töltik, amelyek központi témája a kinti 
világra vonatkozó várakozások és a korábbi tapaszta-
latok közös megbeszélése, valamint friss élményekkel 
való összevetése.

Fotó: Fekete Zsolt
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a két erdélyi lány, Júlia és Judit, a keresztszülő moz-
galom iránti érdeklődésből csatlakozott a szervezett 
úthoz. a következő beszélgetésben a vendéglátó 
családban szerzett első benyomásaikat osztják meg 
egymással:

Judit: Erzsike azt mondta, hogy mindkét nyelvre megta-
nítja a gyerekeit. 

Júlia: De hát 3 éves korától románul kell boldoguljon. 
Judit: Én láttam, hogy a szívéből románul szól a gyerek-

hez! És az is látszik, hogy Erzsike ő maga is megköny-
nyebbül, ha románt hall. 

Júlia: Igen, igazából mintha csak a mi kedvünkért beszélne 
magyarul.

Ezekben a helyzetekben egyrészt módosulhat a nem-
zeti romantizáló beszéd a csángó falvakban szerzett 
tapasztalatok hatására. a moldvai csángó falvak-
ban végbemenő nyelvváltás például elfogadott tény 
a szervezet nyilvánosságában, felülírta-felülírja a 
nyelvükért-identitásukért küzdelmet vívó csángók 
képét. a magyartanulás mint elérendő cél ugyan 
nem kérdőjeleződik meg (ez a szervezeti konszenzus 
minimuma), ugyanakkor számos egyéb, „csángómen-
téshez” kapcsolódó téma körül nézeteltérés alakul 
ki. ilyen pl. az, hogy van-e szükség magyar nyelvű 
misére. Másrészt a nemzeti diskurzus interakcióba 
léphet, összefonódhat vagy éppen konkurálhat is a 
civilizációs diskurzusokkal, a modernizációs szük-
ségszerűségeket hangsúlyozó szempontokkal; erre 
a következőkben mutatunk egy jellegzetes példát. a 
találkozások történései és azok narratív feldolgozása 
között nem szükségszerű a megfelelés: ahogy arra 
fent is utaltunk, a gesztusok és cselekvések nem min-
dig tükröződnek az egyéni narratívákban; másrészt 
az egyénileg megfogalmazott tapasztalatokat és gon-
dolatokat a keresztszülő nem mindig tárja a szervezet 
szűkebb-tágabb nyilvánossága elé. 

kapcsolat más civil szervezetekkel 
 
céljuk a támogatók verbuválása, források előteremté-
se, a legitimáció. ide sorolhatóak a jótékonysági bálok, 
előadások, fellépések, a médiamegjelenés, vagy azok a 
szituációk, amikor a keresztszülők az ismeretségi kö-
rükből próbálnak újabb támogatókat rekrutálni. Eze-
ken a terepeken a romantizáló nemzeti beszédmódot 
használják leginkább: folklórelemeket vonultatnak 
fel, bemutatják a kisebbségi üldöztetés narratíváját. 
Nem szükségszerű, de kapcsolódhat mindehhez a 
„tisztes” szegénység toposza. a romantizáló diskur-
zus erőteljes jelenléte nem meglepő, hiszen ilyenkor 
mutatkozik a legnagyobb kényszer az ambivalenciák 
kiszűrésére, annak hiteles bemutatására, hogy a szer-
vezet által kitűzött célok egyrészt legitimek, másrészt 
sikerrel beteljesíthetők. Ezt szolgálja a népviseletben 

táncoló csángók megmutatása, vagy történelmük fel-
idézése, aminek középpontjában a csángók erőszakos 
asszimilációja áll. Miközben a személyes kapcsolatok, 
az utazások során szerzett egyéni tapasztalatok hatá-
sára módosulhatnak a nemzetről, a segítettekről, a se-
gítés céljáról alkotott elképzelések.E változások azon-
ban a szervezeti kényszerek miatt nehezen derülnek 
ki, illetve jutnak ki a belső nyilvánosságból a tágabb 
társadalmi nyilvánosságba. Így például a nyelvváltás 
folyamata, ami a szervezeten belül az egyik leggyak-
rabban tárgyalt téma, ezeken a reprezentatív alkalma-
kon egyáltalán nem kerül szóba. 

a következőkben két aktív szervező keresztszü-
lővel ké szített interjú alapján igyek szem bemutatni, 
hogy a csángókkal kapcsolatos két nagy diskurzus 
– a nemzeti és a ci vilizációs – valamint a személyes 
kapcsolaton alapuló intimitás, a (szülői-családi) gon-
doskodás viszonyai milyen módokon kapcsolódhat-
nak össze. 

zsuzsanna – a csángómítosz  
a modernizáció szolgálatában

Zsuzsanna 50-es évei közepén jár. 1975-től különböző, 
főleg afrikai országokban, illetve kevesebb ideig ázsi-
ában élt. Egy líbiai kórházban dolgozott, ahol nyugat-
európai férjét is megismerte. 
Jótékonysági mozgalmakban 
vesz részt, egyrészt saját szer-
vezésűekben, másrészt na-
gyobb segélyszervezetekben 
is, például dolgozik a Vörös-
keresztnél. Közösségszerve-
zőként is tevékenykedik.

2005-ben költöztek vissza 
Magyarországra, egy Buda-
pest melletti kisvárosba, és 
itt is szinte azonnal jótékony-
kodni kezdett. Rendszeresen 
tábort szervez a csángó gye-
rekeknek, és sokszor utazik 
Moldvába. Emellett folyama-
tosan más jótékonyságban, 
civil szerveződésben is részt 
vesz: jótékonysági akciókat 
szervez egy fogyatékosokat 
oktató intézmény támogatá-
sára, valamint egy nemzet-
közi ifjúsági kulturális ese-
ménynek is főszervezője. 

a csángókról szóló kettős 
diskurzus Zsuzsanna eseté-
ben átalakul: a csángókról és 
a segítésről alkotott absztrakt 
elképzelései főként a nem-
zetközi fejlesztés logikáját 
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követik. a tradicionalitás és civilizálatlanság toposza 
megerősödik, a csángók Zsuzsanna számára hol tu-
datlanságukban és elzártságukban ártatlan, védelem-
re szoruló közösség, hol a szegénység és elmaradott-
ság gyerekkort nélkülöző társadalma, hol pedig egy 
már-már harmadik világbeli törzs. Zsuzsanna érez-
hetően saját korábbi harmadik világbeli jótékonysági 
aktivizmusa felől szemléli a keresztszülő mozgalom 
céljait is, ez a következő idézetből is kiolvasható: 

„És ezért nekem az a feladatom, hogy ahhoz, hogy egy 
gyereket motiválni tudjunk arra, hogy jobban tanuljon, 
jobb életet akarjon magának, hogy megmossa a fogát, 
ahhoz az [tagolva] alapvető szociális körülményeket meg 
kell teremteni. Hiába tanítok egy gyereket fogmosásra, ha 
nincs víz, amivel megmossa. Ahhoz meg kell teremteni, és 
ha megteremtettem az alapvető szociális körülményeket, 
akkor a gyerek motiválva lesz arra, hogy én most tanuljak 
magyarul. És hogy mivel van motiválva, tábor, új cipő, 
mindegy, az a lényeg, hogy beüljön az iskolapadba.” 

Főleg a gyerekek iskoláztatási lehetőségei, illetve álta-
lában a mobilitási pályák és kényszerek tudatosulnak 
benne, amelyek elsőbbséget élveznek az identitás-
mentéshez képest. számára a támogatott magyar is-
kola is csak részben a magyartanulás terepe, legalább 
ennyire fontos az általános szocializációs és oktatási 

funkciója. a táborok és ajándékozások, de maga a ma-
gyar iskola is a játék, a felszabadult gyermeki lét szi-
getei, a szegénység és elmaradottság miatt elmaradt 
gyerekkor pótlásának az eszközei: 

„Ezeknek a gyerekeknek nem csak azt jelenti ez az iskola, 
hogy elmennének magyarul tanulni, de nekik ez a szoci-
ális életük. Ez az egyetlen hely, ahol gyerekek lehetnek, 
ahol nem kell apukát, anyukát nézni, hogy hogy küszkö-
dik a mindennapi élettel. Nem kell a földeken dolgozni. 
Ő ott egy vagy két órát gyerek lehet, az lehet, aki akar.”

az archaikus, igazi, ősi magyarság toposza ugyanak-
kor alig jelenik meg Zsuzsanna hosszú elbeszélésé-
ben. a csángókat mint többes kötődéssel rendelke ző, 
vagy akár mint beolvadó csoportot jellemzi, vesz-
te ségnarratíva nélkül. a romantikus nemzeti ví zió 
fenntartójaként egyedül a magyar nyelv különle-
gessége marad meg, ez lesz az érzelmi hivatkozási 
alapja a „nemzetmentés” egyetlen megmaradó céljá-
nak, a nyelvtanulásnak is. ugyanakkor ehhez sem 
ra  gaszkodik túlságosan: a gondoskodás szempontjai 
több ször impliciten, és néhol expliciten is felülírják 
a nemzeti keretben megfogalmazott célokat, míg a 
nyelvtanítás kudarcait iróniával és megértően szemléli. 

Zsuzsanna számára a mozgalomban való részvé-
tel elsődleges célja a gyerekekről való gondoskodás, 

Fotó: Fekete Zsolt
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valamint a felelősségvállalás. Keresztszülői szerepét 
komolyan véve, intenzív kapcsolatot ápol a kereszt-
lányaival, folyamatosan igyekszik tartani velük a 
kapcsolatot, telefonon és személyesen is. Elmondása 
szerint a legfontosabb vágya, hogy örömöt okozzon 
a pártfogoltjainak: amennyire tőle telik, mindenféle 
jóval elhalmozza őket, anélkül, hogy ezt áldozatnak 
érezné. Így például saját otthonában szállásol el egy 
15 fős gyereksereget több napra, végig igyekszik a 
kedvükre tenni, személyre szóló reggelit készít, elvi-
szi a gyerekhadat saját pénzén vásárolni. 

Zsuzsanna a gyerekekre nem úgy tekint, mint a ma-
gyar nemzeti hagyományok, kultúra autentikus hor-
dozóira: a közösen töltött időben a populáris kultúra 
fogyasztóivá válnak, például saját házában „diszkót” 
szervez nekik. ugyanakkor felismeri a csángókról 
szóló közös nemzeti képzelet mozgósító erejét, és fel-
használja a szervezet támogatottságának növelésére: 
egy kulturális civil szervezet karácsonyi ünnepségére 
beszervezi csángó vendégeit előadónak. Tudja, hogy 
egy jól sikerült kulturális rendezvény a csángóügy 
számára nagy nyilvánosságot biztosít, a résztvevők 
közül sokan támogatókká válhatnak, és a jövőben is 
jó hivatkozási alap lesz. az ünnepség olyan etnicizált 
színtérré válik, ahol vendégei eljátszhatják a csángó 
mitológia által előírt szerepet: népviseletbe öltözve 
csángó népdalokat énekelnek.

„A csángókat összehoztam a Petőfi Hagyományőrző 
Egylettel, benne vannak országgyűlési képviselők, meg a 
polgármester-helyettes. Összekötöttem, egy pénteken tar-
tottunk csángó advent estet. És ott voltak nálam a csángó 
gyerekek, beöltöztek csángó ruhába, csináltam egy ilyen 
büfét, saját pénzemből, kaja minden, hogy kicsit szép le-
gyen, karácsonyfát díszítettem. [...] Nagy cikk az újság-
ban: csángó advent est. És ha megyek és kérek pénzt, ak-
kor már van fogalmuk, tudják, hogy kik azok a csángók.”

tamás és ilona – szociális 
cselekvések, nemzeti dilemmák

Tamás és felesége negyvenes éveikben járó vállalko-
zók. Gyakori turisták szlovákiában, Erdélyben. Mold-
vába is egy székelyföldi útjuk során jutnak el először. 
Böjte csaba dévai árvaházának támogatóiként érte-
sülnek a keresztszülő mozgalomról. Keresztszülői 
foglalatosságaik mellett gyerektáborokat szerveznek, 
valamint, a csángó falvakban, egy barátjuk segítségé-
vel, ortopédiai és fogászati szűréseket. 

Tamásék a „csodálatos székelyföld”-toposz felől ol-
vassák Moldvát. számukra a székelyek az igazi ma-
gyarság esszenciájának hordozói, a székely telepü-
lések, falvak pedig az autentikus magyarságélmény 
megélésének rituális helyszínei. a kezükbe akadó 
útikönyv azzal kecsegteti őket, hogy a Kárpátok túlol-
dalán ez a szimbolikus tér folytatódik, de csalódniuk 

kell. Mivel ragaszkodnak a modern nemzeti identitás 
fogalmához, a nyelv és identitás itteni sajátos min-
tázatait nem tudják értelmezni. a „csángómentő” 
mozgalomról alkotott reflexióik jelentős része azt a 
küzdelmet tükrözi, hogy az észlelt ambivalenciákat, 
a nemzetfogalmuk alapján kétértelműnek és besorol-
hatatlannak bizonyuló tapasztalataikat valamilyen 
módon egyértelművé tegyék, rögzítsék a jelentéseket. 
Láthatólag a magyarsághoz való viszony ellentmon-
dásai, az azonosság megkérdőjeleződése központi 
probléma Tamás és felesége számára. Ennek meg-
oldásához a csángók üldöztetésének, a kommunista 
diktatúra asszimilációs nyomásának a felidézése se-
gíti őket, ami, a magyar sérelmi narratíva részeként, 
lehetőséget teremt az azonosulásra. Hasonló a szere-
pe azoknak a magyarsághoz való „megtérésről” szó-
ló anekdotikus történeteknek, amelyek az aktivisták 
számára lelkesítő bizonyítékul szolgálnak arról, hogy 
a „mentés” sikeres lehet.

a szegénység és elmaradottság kettős hatást gyako-
rolnak Tamásra és feleségére: egyrészt elidegenítően, 
már-már viszolyogtatóan hatnak rájuk (amit igyekez-
nek önuralommal leplezni); ezt ellenpontozza viszont 
az archaizáló-romantizáló nosztalgia, amely a csángó 
falvakat az ősi magyar nyelv és kultúra, valamint a 
fogyasztás által meg nem rontott tisztes szegénység 
múzeumainak láttatja.

az egészségügyi programok megszervezése, va-
lamint, hogy keresztgyerekük családtagjait Magyar-
országon kezeltessék, idő- és pénzigényes, bonyolult 
folyamat, mégis alig esik szó róla. az egészségügyi se-
gítségnyújtás mint cél magától értetődően következik 
abból a képből, amely a moldvai csángó közössége-
ket archaikusként, tradicionálisként láttatja. Viszont, 
amikor rákérdezek az egészségügyi programokra, a 
válaszul adott történet továbbra is a nemzeti iden-
titás tárgyalásának keretei között marad. a gyógy-
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ulás is a magyarsághoz való megtérés anekdotikus 
történeteként kerül elbeszélésre:

„Ja és akkor volt ez az ortopédiai szűrés, és akkor mond-
ták, hogy van ez a beteg kisfiú, aki szellemi fogyatékos is, 
és mozgássérülten született, teljesen magatehetetlen. És 
a magyartanár úgy volt, hogy elhozza, de elromlott az 
autójuk. És akkor én mentem el érte, hogy elhozzam őt és 
az édesanyját. És hát nem szólalt meg magyarul. Aztán 
nagy nehezen, amikor ott próbálkoztam, hogy néhány 
szót kihúzzak belőle, akkor nagyon nehezen, nagyon za-
varban. És hát mondom, akkor nem piszkálom, hát vagy 
nem tud rendesen magyarul, vagy valami oka van az 
egésznek. És a lényeg az, hogy lemondtak a gyerekéről az 
orvosok, hogy kész, így fogja leélni az életét. És az István, 
hála istennek, ő pont ehhez a betegséghez is nagyon jól 
ért, mert gyógytornával ez nagyon jól kezelhető, mint 
kiderült. És az anyukának is mondta, hogy mit csinál-
jon, mutatta, hogy mit csináljon. Jó sokáig letelt az idő. 
Hazafelé már, már egészen megnyílt, örült nagyon hogy 
a gyerek meg fog tanulni járni, mert ugye Pista ezzel biz-
tatta. És utána meg kellett néznem a tolókocsiját, mert a 
gerincnek nagyon nehéz, és Pista megbízott, hogy nézzem 
meg a tolókocsit, mert neki ott nincsen semmire ideje. 
Mondta, hogy mire figyeljek, hogy fényképezzem le. És 
amikor elmentem hozzá másnap, akkor már a nyakamba 
ugrott, és úgy beszélt már magyarul, mint a vízfolyás. 
[…] Hát ez egy ilyen világ, ez a Moldva.” 

Ebben a rövid beszámolóban arra próbáltam meg 
rámutatni, hogy a nemzeti szolidaritás fogalmára 
építő, azon belül a „csángómentéshez” sorolható jóté-
konyság során a diskurzusok használata és újraírása 
különböző módokon kapcsolódhatnak össze a segítő 
cselekvésekkel. Két példán igyekeztem ezt szemléltet-
ni. Zsuzsanna számára a csángómentés újabb lehető-
séget teremt a fejlesztés diskurzusába illeszkedő, és a 

gondoskodás által motivált jótékonyságra. a nemze-
ti tematika jelentősége ekkor az, hogy lehatárol egy 
teret: erőforrásokat vonz, és a külső tekintetek előtt 
legitimálja a cselekvést. Tamás esetében, éppen el-
lenkezőleg, míg az egészségügyi tevékenységek meg-
szervezése, az adományok elszállítása, a táboroztatás 
rengeteg szociális segítő munkát jelent, azonközben 
a reprezentációk szintjén, keresztszülő-társaival, a 
segítettekkel és saját magával állandó dialógusokba 
bonyolódva folyamatosan újratermeli az orientalizáló 
csángómítoszokat.
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