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Csángó-magyarok a budapesti
eucharisztikus világkongresszuson

Az ötven évvel ezelőtt Budapesten megrendezett eucharisztikus világkongresszusra
érkezők közül minden bizonnyal a bukovinai magyarok csoportja lehetett a legkisebb.
Mindössze ötvennégyen voltak. De megjelenésük ténye lényegesen nagyobb jelentőségű

volt, mint létszámuk. Üzenet volt egy Kárpátokon túl élő töredék katolikus magyarságtól,
mely hitével és anyanyelvével a hosszú évszázadok elszigeteltsége után is kötődni akart az
anyaországhoz.

Az alább közölt "bizalmas" jelentés a székesfehérvári püspöki levéltárban található.
Terjedelme két és fél oldalnyi gépelt tisztázat dr. Mester Miklós saját kezű aláírásával. Az
okmány levéltári jelzett': 3247/1938,7162. sz. fasciculus. Az irat minden valószínűség

szerint azért került a székesfehérvári püspöki Ievéltarba, rnivel akkoriban Shvoy Lajos
püspök volt a Szcnt László Társaság egyházi elnöke. A Szent László Társaság 1861-ben
alakult. Célja az volt, hogy a Magyarország területén kívül élő magyarok lelki gondozását
biztosítsa, anyanyelvük fennmaradását elősegítse, magyar papok lGküldésével, vallásos
könyvekkel, folyóiratokkal a külföldi katolikus magyarságot az anyaország számára
megtartsa.

Bizalmasjelentés a bukovinai és molduai magyarok (:csángók:) budapesti euchariszti
kus kongresszusi látogatásáról.

Az eucharisztikus kongresszus alkalmából fé. május 24-29 közt 34 bukovinai magyar
(rcsangö.) és kb. 20 moldvai magyar (:csángó:) tartózkodott Budapesten. A bukovinai
magyarokkal jött három magyar pap Sebestyén esperes, Elekes és dr. Németh plébánosok.
A moldvai magyarokat a kolozsvári katholikus népszövetség küldötte ki a kongresszusra.
Társaságukban papok nem voltak. A bukovinai magyarok valamennyien jól beszéltek
magyarul, mert, amint mondották, elemi iskolai tanulmányaikat még az osztrák-magyar
időkbenvégezték magyar tannyelvű iskolákban, amelyekben annak idején a magyar írást
és olvasást jól elsajátították. Elpanaszolták azonban, hogy ma már Bukovinaban nincs
magyar tannyelvű iskola és így gyermekeik legfönnebb csak a családban tanulhatják meg a
magyar írást és olvasást. A moldvai magyarok közül a Bákö-megyeíek csángó-magyar
nyelven beszéltek, a Román-megyelek közül azonban alig kettő tudott magyarul a többi
egy szöt sem - csak románul. Örvendetes jelenség, hogy épen egyik román-megyei,
magyarul alig tudó csángónak a gyermeke jelenleg Kolozsváron tanul gimnáziumban és
bár magyar gimnáziumba nem járhat, mégis teljesen magyar szellemben nevelődik. A
bukovinai és moldvai magyarokat május 26-án délelőtt kihallgatáson fogadta dr. Komis
Gyula a magyar Képviselőház elnöke. Ugyanazon a napon a parlament előtti téren
hosszasan elbeszélgetett velük dr. Zsindely Ferenc államtitkár. A közvetlen eszmecsere
igen jó benyomást tett a csángó-magyarokra. Május 28-án d.e. 8 órakor dr. Németh Gellért'
józseffalvi (:Bukovina:) plébános zenés misét celebrált a királyi várkápolnában. A misén
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megjelent és a csángókkal együtt megáldozott Magyarország kormányzójának, vitéz
Nagybányai Horthy Miklós Őfőméltóságának a felesége is. Mise után a Főméltóságú

Asszonyacsángókat és a váratlanul odaérkezett udvarhelyrnegyei székelyek egyik díszes
csoportját a várudvaron kihallgatáson fogadta. Egyik bukovinai magyar asszony díszes
bőrmellényét,egyik moldvai magyarul alig tudó magyar díszes gyapjú övét ajándékozta a
Főméltóságú asszonynak a fogadás alkalmával. A Főméltóságú Asszony fogadása után
felkérésre Pacelli bíboros pápai államtitkár az udvarra lejött és ott a csángókat és a
székelyeket megáldotta. Egyik bukovinai magyar, névszerint Székely Albert Budapestre
hozott egy hatalmas zenélő, álló-faórát és azt az eucharisztikus kongresszus alkalmából a
kormányzó Ür Öfőméltóságának ajándékozta. Az óra jelenleg a kormányzói lakosztály
egyik termében van elhelyezve. A Főméltóságú Asszony Swnyogné Tüdős Klára útján
500,- pengőt ajándékozott a csángóknak. Megjegyzendő,hogy Swnyogné TüdősKlára
eszközölte ki a Főméltóságú asszonynál a fogadást. Előzetes tájékoztatás alapján a
kihallgatás alatt ó magyarázott a Főméltóságú asszonynak és amikor Pacelli megjelent,
szintén ő tájékoztatta a bíborost franciául arról. hogy kik a csángók és székelyek, milyen a
mai helyzetük.

Általában a csángók - még azok is, akik nem tudtak magyarul, - a "csángó" elnevezést
megbélyegzésnek tekintenék, ők - mint mondották - .székely-magyarok". A magyarul
nem tudók magukat "ungur"-oknak nevezték. Kívánatos lenne azt bevinni a köztudatba.
hogy a csángók bukovinai és rnoldvai magyarok.

Végül fel kellene hívni a magyar katolicizmus vezetőségének figyelrnét ezekre az
elszakadott magyar testvérekre és helyzetükre. kik között, különösen Moldvában eredeti
honfoglaló telepesek is vannak. Fel kellene különösen lelki életüket karolni, lelkipászto
rok odameneteiét és letelepedését lehetövé tenni. Az olasz nyelvű papság nem tud a
hívőkkel érintkezni és így öntudatlanul is oka lesz a magyar-székelyek teljes denacionalá
sának. Ez igen nagy kérdés és jelentőségteljes. De ez alkalommal ezt is meg kell említeni.

Budapest, 1938. június 13.
Dr. Mester Miklós

lA. Sajti Enikő "Délvidék" co könyvében a józseffalvi plébános nevét dr. Németh Kálmán-ként
említi. Í!-,'Y fordul elő a név - akkor már mint bácsjózseffalvi plébanosé - az 1943. évi katolikus
almanachban is. - A. Sajti Enikő a továbbiakban a bukovinai székely magyarokról: ,,A kis létszámú
magyar papság a soknemzetiségű környezetben élő székelyek egyetlen értelmiségi rétege volt, igen
nagy befolyást gyakorolt rájuk, s egyéb okok mellett vitathatatlan szerepet játszott abban, hogy az
erdélyi magyarságtól való clszigeteltségük ellenére sem asszimilálódtak, megtartották nyelvüket,
hagyományaikat, szokásaikat." (l. m. 55. old. -Bp., Kossuth, 1987.)

Hetényi Var,ga Károly

Hamvas Béla esszékötete még kapható, vagy utánvéttel megrendelhető
a Vigilia kiadóhivataláhan. ( 10'53 Budapest Kossuth Lajos u. 1.)
Ára: 7'5, - Ft
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