
A moldvai 
csángómagyarok 
dél-dunántúli 
letelepedése 

1. A közvélemény általában nem tudja, hogy az 1941-ben előbb Bácskába, majd 1945 tava-
szán a Dél-Dunántúlra letelepített, Romániából menekült magyarság nem egységes néprajzi 
csoport. Ennek következtében a bukovinai és a velük együtt érkezett moldvai magyarokat 
gyakran azonosaknak tekinti, mindkét néprajzi csoportunkat egységesen csángóknak nevezi. 
De amíg a közvélemény minden telepes származását egybemosó — és gyakran pejoratív indí-
tékú — megítélését inkább a tájékozatlanság irányítja, addig a néprajztudósok között meg-
lévő bizonytalanság a csángó szó eredete, jelentése körül kialakult nézetkülönbségből ered.1 

Etnográfusaink egy része a csángó szót kifejezetten csak Moldva őslakos magyar telepeseinek 
megjelölésére használja. Dr. Kós Károly úgy tartja, hogy „a csángó elnevezést mi legrégibb és 
legáltalánosabb értelemben moldvai népcsoportunkra alkalmazzuk".2 Mások azonban, például 
Domokos Pál Péter is — abból az elvből kiindulva, hogy a csángó szó lényegében a magyar-
ság egységes tömbjétől való elszakadást ,,elcsángálást" jelent — egyaránt beszél bukovinai, 
gyimesi, hétíalusi és moldvai csángókról. Természetesen Domokos Pál Péter a tágabb népi 
azonosságra — a magyarsághoz való tartozásra — utaló, egységes csángó jelző hangoztatása 
mellett nem vitat ja ezeknek az etnikai csoportoknak egymástól bizonyos vonatkozásokban 
eltérő voltát sem. 

A Kárpátok keleti lejtője, valamint a Prut és Szeret folyó között elterülő tá jon élnek a mold-
vai csángók. Ez a t á j az egykori Etelköz része, a honfoglaló magyarság utolsó szálláshelye. 
Számos történész, régész és etnográfus — köztük több neves román tudós — vall ja azt a tudo-
mányos feltevést, hogy az etelközi magyarságot ért besenyő támadáskor Árpád népe nem köl-
tözött át maradéktalanul a Kárpátok hegylánca által védett medencébe, hanem egyes csopor-
tok továbbra is meghúzódtak a Kárpátok keleti lejtőjén, meg a Prut és Szeret folyók védettebb 
völgyrészeiben; itt egészen a tatárjárásig határvédő előőrs szerepet töltöttek be. 

Okleveles adatokból tudjuk, hogy II. Endre a Barcaság védelmére a Kárpátok keleti lej-
tőjére magyarokat telepített, IV. Béla királyunk pedig Róbert esztergomi érsekkel átment 
Cumániába — az akkor i Moldvába — és keresztény hitre térítette lakóit, a magyarokkal rokon 
kunokat; ott magyar püspök vezetésével, nagyszámú segéderővel katolikus püspökséget létesí-
tett. Ekkor vette fel IV. Béla a kunok királya címet is. Később a huszita mozgalom bukása 
után az ország különböző részeiből mintegy húszezer magyar menekült át és alapított ú j falva-
kat, vagy telepedett le az ott már meglévő magyar helységekbe. Bandolovits Márk pápai vizi-
tátor 1646-ban tett utazása során jelenti a pápának: a magyarok falvai behálózzák egész Mold-
vát. Ezeknek a középkori telepeknek a magyar lakosai a nyelvújí tás előtti — számunkra sok 
értékkel rendelkező — nyelvet beszélik. Viszonylag ú jabb kori az 1764. évi madéfalvi vesze-
delmet követő kirajzás, melynek egy része ú j falvakat alapított az ún. székelyes csángó telepe-
ket (Lészped, Pusztina, Lábnik stb.), másik részük pedig továbbvonult Bukovinába. 

A történelem viharai sokszor meggyérítet ték Moldva magyar öslakóit, de teljesen kipusz-
títani nem tudták. A század elején ott járt kutatók statisztikái szerint akkor mintegy százezer 
magyar élt Moldvában; erdélyi e tnográfusok napjainkban mintegy háromszázezerre becsülik a 
moldvai csángók számát, közülük azonban — anyanyelvi iskolák és misék hiányában — sokan 
már nem beszélik őseik nyelvét. 

'Kósa László—Filep Antal: A magyar nép táj i- történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, 
1975. A könyv a bukovinai székelyekről tesz említést, ugyanakkor gyimesi, hétfalusi és 
moldvai csángókról beszél, és ugyancsak csángóknak nevezi a bukovinaiakból később 
kirajzott, Dévára telepedetteket. 
2Dr. Kós Károly: Csángó néprajzi vázlat. In.: Tájak, falvak, hagyományok. Kritérion, 
1976. 
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2. A Szovjetunió 1940. június 27-én jegyzéket intézett Romániához, visszakövetelve azokat 
a beszarábiai és észak-bukovinai területeket, melyeket a tőkés bojár imperializmus a fiatal 
szovjet államtól elvett, kihasználva a forradalom kel tet te belső állapotokat és a nyugati inter-
venciós csapatok támogatását. Németország ugyancsak megkezdte a bukovinai németség haza-
telepítését. Ezt az etnikai alapon megindult rendezést követte, hogy Manoilescu román kül-
ügyminiszter el ismerő aláírásával látta el a bécsi döntőbíróság ítéletét: Észak-Erdély vissza-
került Magyarországhoz. Ugyanekkor az országgyűlés az 1940. évi XXVI. törvénycikkben 
rendelkezett a Románia területén még ott maradt magyar lakosság 6 hónapon belüli optálási 
lehetőségéről. A kérdés gyakorlati végrehajtását — a kölcsönös lakosságcserét — a bécsi dön-
tés szerint a két államnak külön szerződésben kellett volna szabályoznia. Ebben a külön szerző-
désben került volna sor a kapcsolódó pénzügyi és gazdasági problémák rendezésére, az orszá-
gokat elhagyó lakosság kártalanítására is. A szerződés megkötésére azonban Románia takti-
kázó időhúzása miatt már nem került sor. Az optálások végrehaj tására megadott 6 hónapos 
határidő lejárt. A dél-erdélyi magyarság egy része a nyitott határokon, mindenét odahagyva, 
átszállingózott Észak-Erdélybe, a bukovinai hazavágyó magyarság pedig, megelégelve a két 
kormány tehetetlenségét, úgy indult meg ingóságaival a magyar határ felé, hogy odahagyott 
javaiért a román államtól semmi ellenértéket nem kapott . 

A bécsi döntés csak a Trianon következtében Romániához került magyar lakosság optálási 
lehetőségéről rendelkezett, külön nem esett benne szó a Moldvában élő magyarságról, ö k 
hiába szerettek volna magyar földre kerülni, a román hatóságok útjukat állták, mindenképpen 
igyekeztek megakadályozni elindulásukat.3 Mindössze néhány településen tudták meg a hírt : 
ha sikerül az immár Moldvához közel került határokon átjutni, a magyar állam gondoskodik 
letelepítésükről. A lehetőség csak kevesekhez jutot t el, a vállalkozóképes fiatal családfők 
katonai szolgálatot teljesítettek, a hatóságok pedig akadályozták a családok menekülését, így 
az áttelepülés csak keveseknek sikerült . Ezek zömmel Gajcsána (Ungureni = Magyarfalu), 
Lábnik (Vladnic), Lészped (Lespezi) és Pusztina (Pustiana) községekből származnak. Viszontag-
ságos átjövetelük után később Bácskában csatlakoztak a Bukovinából érkezettekhez. Így ismé-
telt menekülésük, majd dél-dunántúli letelepedésük körülményei4 csaknem azonosak a bukovi-
nai népcsoportéval, kiktől mintegy kétszáz éve elváltak. 

3. A moldvai csángó családok letelepítése is a Bodor György alakította Telepítési Hivatal, 
majd később létesített Népgondozó Hivatal szervezésében történt Baranya megye északi pere-
mére, a Hegyhát tájkörzetbe: Egyházaskozár, Szárász, Mekényes és Bika! községekbe. Ezek a 
települések a háború előtti utolsó népszámlálás (1941) adatai szerint szinte teljesen német nem-
zetiségű községek voltak. Hegyhátnak ezen a lejtőjén a XVIII. századtól ter jedt el a németség. 
Előtte a késő középkorban a lakosság még itt is tel jesen magyar, idegen nemzetiség jelen-
létéről nincsenek adataink. Csak a hódoltság későbbi időszakában jelennek meg ezen a tá jon 
szerb csoportok, akikre Egyházaskozár korábbi neve, Rácz-Kozár is utal. A szerbek azonban 
még a hódoltság alatt elfogytak, he lyükre németek kerültek. A második világháború előtti 
évtizedben a Tolna—Baranya megyei németség egy részét megtévesztette a militarista náci 
ideológia, ezért a fasizmus mellett hitet tevő lakosság egy részét a második világháború be-
fejeztével, a potsdami döntés értelmében visszatelepítették Németországba. Az ö helyükre 
kerültek a moldvai magyar családok, akiknek az első nagyobb csoport ja 1945. augusztus havá-
ban érkezett 519 fő, ezt követően októberben 5 fő, ma jd 1947. február és szeptember között 
további 179 fö, végül szórványosan még 35 fö kapott otthont. A négy községbe összesen 737 
löt telepítettek be, ebből azonban 13 fő később visszatért Moldvába, így a véglegesen letele-
pedettek száma 724 tőben határozható meg. 

Letelepítésük községenként az 1. táblázat szerinti megoszlásban történt. 

I. táblázat 
Letelepedési helyek 

Érkezési Egyházas- Szárász Mekényes Bikal össze-
időpont kozár sen 

fő 

1945. aug. 21. 354 156 8 519 
1946. okt. 12. 5 5 
1947. febr. 28. 74 74 
1947. aug. 18. 45 45 
1947. szept. 17. 60 60 
Szórványos további 
érkezés 15 15 5 35 
összes érkező 493 171 65 8 737 
Visszatért Moldvába 13 13 
összes letelepedett 493 158 65 8 724 
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Az első telepesek pontos családlistáját (férj és feleség neve, gyermekek nélkül) eddig még 
sehol nem közölték. Alljon itt most a teljes névsor. 

Egyházaskozár: Antal Demeter — Bogdán Anna, Bács István — Guba Éva, Balázs Mihály — 
Szpatár Mária, Bakó János — Gyenge Anna, Bakó Márton — Lakatos Anna, Bandi György — 
Gyurka Mária, Bandi István — Csernik Borbála, Bandi János — Bodó Ilona, Bandi Rozália, 
Benedek József — Nyisztor Anna, Biró Péter — Kovács Teréz, Bodó József — Fodor Anna, 
Bodó Mihály — Biró Borbála, Bogdán István — Nyisztor Katalin, Bogdán János, Bogdán Mi-
hály — Kasler Mária, Bogdán Péter — Polgár Anna, özv. Both Demeterné, özv. Both Ferencné, 
Both István — Bakó Anna, Both József — Szpatár Anna, Budán Mihály — Mátyás Mária, 
Császár György — Barta Mária, Császár István — Both Anna, Csernik András — Benedek 
Katalin, Csernik András — Vass Katalin, Csimpolyás Mihály — Bogdán Mária, Csobán György 
— Kozsokár Katalin, özv. Csobánné Kádár Katalin, Dávid Illés — Istók Rozália, Demse Dávid 
— Buláj Lucia, Fodorné Gozsán Róza, Furulyás György — Bogdán Mária, Gál János — Polgár 
Anna, Gozsán Dávid — Bálint Erzsébet, Gozsán György — Gyurka Rozália, Gozsán Mihály — 
Csernik Mária, Gozsán Mihály — Katyi Mária, Gusa Pál — Vadána Mária, Gyurka Dömötör — 
Laczkó Rozália, Gyurka György — Katyi Ilona, Gyurka István — Csernik Borbála, Gyurka 
István — Gáspár Júlia, Gyurka István — Gyurka Mária, Gyurka János — Bács Veronika, 
Gyurka János — Gyurka Anna, Gyurka József, Gyurka József — Csernik Borbála, Gyurka 
Mihály — Kozsán Katalin, Gyurka Mihály — Jankó Mária, Gyurka Pál — Turbuk Mária, 
Gyurka Rafael — Jankó Rozália, Jakab József — Bogdán Borbála, Jakab Rafael — Polgár Mar-
git, Jankó András — Gyurka Anna, Jankó Antal — Farkas Teréz, Jankó István — Bács Ro-
zália, Jankó János — Csernik Irma, Jankó József — Bács Rozália, Jankó Mátyás — Bodó An-
na, Jankó Péter — Gyozsán Ilona, Katyi Ferenc — Kiss Mária, Katyi György — Bandi Anna, 
Katyi István — Gáspár Mária, Katyi Márton — Szentes Adél, Katyi Mátyás — Sipos Katalin, 
Keresztes (Kozsokár) Mihály — Antal Borbála, Kozsán Mátyás — Gyurka Anna, Laczkó An-
tal — Bakó Borbála, id. Laczkó István — Lakatos Anna, Laczkó István — Laczkó Mária, Lacz-
kó József — Harangozó Anna, Laczkó Márton — Szakáli Rozália, Laczkó Mihály — Puskás 
Mária, Ládás István — Antal Mária, Lakatos János — Laczkó Rozália, Maraszin János — 
Nyisztor Mária, Máris György — Boldog Ilona, Nyisztor Antal — Anda Anna, Nyisztor Fe-
renc — Domokos Ilona, Nyisztor (Nyúl) János — Beke Ilona, Nyisztor József — Barta Vero-
nika, Nyisztor József — Bakó Katalin, Nyisztor István — Maraszin Anna, Nyisztor István — 
Bakó Mária, Nyisztor (Ferrara) István — Adám Rózsa, özv. Nyisztor Istvánné, Nyisztor Imre 
— Esküdt Mária, Nyisztor Márton — Laczkó Anna, Petrics István — Csobán Anna, Polgár 
Ferenc — Zsigmond Mária, Polgár István — Gyurka Erzsébet, Polgár Károly — Jankó Rozália, 
Puskás György — Laczkó Mária, Siklódi János — Szpatár Anna, Szkriptár Péter — Lörincz 
Rozália, Szpatár Pál — Both Anna, Tálász András — Vadána Katalin, Tálász Antal — Gyozsán 
Katalin, Tálász Mihály — Vadána Rozália, Tóth Antal — Gyozsán Vera, Vadána István — Tá-
lász Katalin, Veres György — Laczkó Rozália. 

Szárász: Bálint József — Timár Erzsébet, Bálint Péter — Kondor Anna, Bartos Gy. István — 
Bartos Anna, Bartos P. István — Lupás Mária, Becze Antal — Barta Mária, özv. Becze György-
né, Becze Józse'f — Ignácz Ilona, Becze György — Becze Ilona, Beke György — Geredes An-
na, Benke János — Benedek Rózsa, Czingár István — Farkas Anna, Cseke József — Laczkó 
Mária, Deák György — László Mária, Deák János — Hontalan Mária, Deák Péter — Bálint Ka-
talin, Erös Antal — Mátyás Mária, Erős István — Bartos Ilona, Farkas György — János Berta, 
Farkas Péter — Csonka Verona, Gyozsán György — Gyurka Rozália, Gyurka József — Kovács 
Anna, Illés József — Kovács Ilona, Jakab Benjamin — László Mária, Jakab József — Rossu Kata-
lin, Kónya Péter — Cseke Ilona, Kónya István — Csobán Borbála, Kovács Péter — Bálint Ka-
talin, László Antal — Simon Verona, László György — Erös Ilona, László István — Kónya Ilona 
(Lészped), László István — Kónya Ilona (Pusztina), László István — Bálint Anna, László József 
— Bálint Mária, Márton János — Kiss Erzsébet, Miklós Antal — Gyurka Mária, Miklós Ferenc 
— Muntyán Katalin, Mojzes József — Gondos Anna, Simon József — Bálint Anna. 

Mekényes: id. Barta János — Kocsis Erzsébet, Bartos György — Bordás Verona, Bartos Já-
nos — Zöld Erzsébet, Benke János — Facsaros Anna, Facsaros Ferenc — Ignácz Erzsébet, Far-
kas Péter — Kompót Mária, Imre János — Jakab Katalin, Jakab István — Fazekas Anna, Ko-
csis György — Zöld Veronika, özv. László Józsefné, özv. Simon Ferenc Józsefné, Simon József 
— Kompot Anna. 

Bikal: özv. Deák Istvánné, Galaci György — Simon Mária, özv. Simon Jánosné. 
A családlistában szereplő nevek — néhány vegyes házasságtól eltekintve — minden különö-

sebb névelemzés nélkül mutat ják a moldvai csángók egyértelmű magyarságát. 
Ismeretes a letelepedett 301 felnőtt, eredeti moldvai (néhány vegyes házasság esetében a 

bácskai vagy bukovinai) lakhelye is (2. táblázat). 

3Halász Péter: Moldovának sürü vize. Dunatáj, 1978. 2. sz. 53—63. old. 
4Bodor György: Székely honfoglalás 1945-ben. Forrás, 1975. 3—4. sz. 
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2. láblázai 

H o v á 
Honnan Egyházas-

kozár 
Szárász Mekényes Bikal fő 

Gajcsána 
(Gáiceana) 111 5 116 
Lábnik 
(Vladnic) 72 72 
Lészped 
(Lespezi) 40 15 55 
Gerlén (Girleni) 2 2 
Klézse (Cleja) 6 5 1 12 
Pus zt ina 
(Pustiana) 1 22 3 3 29 
Szászkút (Sascut) 1 1 
Szárazpatak 
(Valea Seacá) 1 1 
Dioszén (Gioseni) 1 1 
Lujzi-Kalagar 
(Luizi-Cálugára) 1 1 
Mardzsinész 
(Margineni) 1 1 
Valén (Valeni) 2 2 
Bukovina 5 5 
Bácska 2 1 3 
ÖSSZESEN: 200 75 22 4 301 

A moldvai magyarság mai településterületének ismeretében megállapítható: nincs közöttük 
olyan személy, aki a moldvai csángómagyar településterület legelzártabb, ú jabb kori székely 
betelepülőktől legkevésbé befolyásolt részéből, az északi csángó csoportból származna. A le-
telepitettek életkori megoszlását ma már megbízható pontossággal aligha lehetne összeállítani, 
de a Domokos Pál Péter megbízásából 1980 januárjában elkészített részletes nyilvántartás sze-
rint5 a ielnöttek és gyermekek, valamint e két csoport nemenkénti részletezése utólag is 
megállapítható (3. táblázat). 

3. táblázat 

Letele-
pedési 
hely 

Felnőtt Gyermek Mind-Letele-
pedési 
hely Ffi Nő össz. Fiú Leány össz. sen 

Egyházaskozár 98 102 200 147 146 293 493 
Szárász 37 38 75 43 40 83 158 
Mekényes 10 12 22 21 22 43 65 
Bikal 1 3 4 3 1 4 8 
ÖSSZESEN 146 155 301 2/2 211 423 7 24 

A letelepedett felnőttek közül — amint az a családlistából is kitűnik — 13 fő (11 nő és 2 fér-
fi) csonka családot alkotott (özvegy, önállóan földhöz jutott hajadon), a teljes családok száma 
144 volt. A családosok közül 44 pár menekülés közben, a moldvai otthon elhagyása és dél-du-
nántúli letelepedés közötti időben kötött házasságot. A letelepedés időpontjáig ezeknek gyer-
meke még nem született, vagy csupán az első jött a világra. Mindezek ellenére a 144 teljes 
családnál az átlagos gyermekszám már a letelepedéskor sem tekinthető kedvezőtlennek: egy 
családra 2,9 gyermek jutott. A 144 első telepes teljes tagú családokban azonban — a következő 
évekből — még 147 ma is élő gyermek születéséről van adatunk. Ennek figyelembevételével 
az első telepes felnőtteknél egy családra 3,89 gyermek jutott, s így a kezdetben korántsem idil-
likus viszonyok között élő telepescsaládokban a 4 gyermek vált általánossá. De nem számított 
ritkaságnak a 8-10 gyermek sem (Kocsis György, Simon József, Mojzes József, Czingár István, 
Gyurka Rafael, Ládás István, Nyisztor Márton, Dávid Illés Máris György, Bakó Márton, Bo-
do Mihály). 
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4. Az említett összeírás alkalmas arra, hogy a ma is élő telepesek és a már Dunántúlon szüle-
tett korosztályoknak iskolázottsági szintjéről reális képet adjon. A különböző korosztályok is-
kolai végzettségéről három összeállítás készült, ebbe csak azokat a még élő személyeket vettük 
bele, akik ma is a négy telepes községben élnek, vagy ha már elrajzottak, közvetlenül szüleik-
től használható adatokat kaphattunk. A táblázatok nem törekedhettek a korosztályok tel jes lét-
számának a rögzítésére, mert a második nemzedék munkába állása óta megkezdődött a szétraj-
zás, városba költözés folyamata. Az 1960 után születettek nemzedékénél pedig a felmérés idő-
pontjában még nem mindenki rendelkezett befejezett tanulmányokkal. (4. táblázat) 

Megítélésünk szerint az 1941—1960 között születetteknél a tényleges helyzet kedvezőbb, 
mint amit a statisztikai sorok mutatnak, mivel éppen azok hiányoznak belőle, akik már város-
ban nevelkedtek, ahol az oktatási lehetőségek jobbak. 

1930 és 1940 között születettek iskolai végzettsége: 
írástudatlan 5 fő 2,9% 
Román iskolát végzett 1—4 oszt. 14 fő 8,2% 
Román iskolát végzett 5—7 oszt. 21 fő 12,3% 
Magyar iskolát végzett 8. ált. alatt 49 fő 28,6% 
Magyar iskolát végzett 8. általánost 73 fő 42,7% 
Magyar iskolában érettségizett 9 fö 5,3% 
ÖSSZESEN: 171 fő 100,0% 

1941 és 1960 között születettek iskolai végzettsége 

8 általánost nem fejezte be 30 fő 6,3% 
8 általánost végzett 392 fő 82,4% 
Érettségizett 43 fő 9,0% 
Főiskolát, egyetemet végzett 11 fö 2,3% 
ÖSSZESEN: 476 fő 100,0% 

A jelenleg még élö első telepesek iskolai végzettsége — Kárpát-medencei normákhoz viszo-
nyítva — kedvezőtlen: 28,8% -os analfabétizmus mellett 16,5% a szinte ugyancsak az írástudat-
lanság mesgyéjén állók aránya. A képet valószínű tovább rontaná, ha módunkban lett volna 
teljes körű felmérést készíteni erről a korosztályról, mivel az elhaltak — lévén idősebbek — 
adatai még kedvezőtlenebbé tették volna ezt az arányt. A számok azonban csak a mi szempon-
tunkból tűnnek szokatlannak, eredeti lakóhelyükön, Moldvában ez akkor nem tért el az álta-
lános iskolai szinttől.6 S talán itt rejlik a két népcsoport, a bukovinai és a moldvai csángók 
közötti jelentősnek vélt különbsége magyarázata. A bukovinai székelyek ugyanis egészen 
1920-ig rendelkeztek magyar iskolákkal, az áttelepülésig eltelt húsz esztendő alatt val-
lási intézményeikben, magyar papjaik munkálkodása mellett, bizonyos korlátok között ápol-
hatták az anyanyelvüket. Nem ilyen volt a moldvaiak helyzete: anyanyelvi oktatásban évszá-
zadokon keresztül nem részesültek, néhány község kivételével nyelvüket tudó papot nem kap-
hattak. Anyanyelvük használatát erősen korlátozták, hivatalos helyen, templomban vagy 
akár iskolai szünetekben sem beszélhettek magyarul. 

5Az összeírást Márton Sándor tanító végezte. 
6Az írástudatlanok arányszáma a Regátban: 1900. év 78% , 1909. év 63% , 1925. év 52% . 
Üj Kelet, 1929. XII. 5. 
7Én Isztenem hová leszünk. Forrás, 1982. 2. sz. 
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4. táblázat 
Az 1930 előtt születettek iskolai végzettsége 

írástudatlan 61 fő 28,8% 
Román iskolát végzett 1—2 oszt. 35 fö 16,5% 
Román iskolát végzett 3—4 oszt. 55 fö 25,9% 
Román iskolát végzett 5—7 oszt. 61 fö 28,8% 
Érettségizett — — 
ÖSSZESEN: 212 lő 100,0% 



Az 1930 és 1940 között született korosztály már részben tudta pótolni az elmaradt iskolai ok-
tatást. A fejlődés jele látható: csaknem fele arányban (48% ) elvégezték a 8 általános iskolát, és 
már többen el jutot tak (5,3% ) az érettségiig is. A tel jes beilleszkedés, a korábbi hátrányos 
helyzet leküzdése azonban csak az 1960. év után születettek korosztályánál következik be. De 
amint látjuk, már az 1941 —1960 között született nemzedék iskolázottsága sem szégyellnivaló. 
Már az első telepesek közül több család példamutató módon iskoláztatta tehetséges gyermeke-
it, özvegy Czingár Istvánné nyolc gyermekéből például hat egyetemet végzett, az 1938/41 kö-
zött született két legidősebb pedig középfokú végzettséget szerzett. 

A háború után született korosztály tagjai az általános iskola befejezése után szinte vala-
mennyien szakmát szereztek maguknak. Újabban a fiatalok a mézögazdasági gépész, kőmű-
ves, vájár, és a gépkocsivezetői szakmát részesítik előnyben, míg a lányok a helyi tsz-nél 
mint szakképzett állatgondozó, növénytermesztő és kertész helyezkednek el. Az idősebb kor-
osztály azon tagjai, akik nem találták meg a helyüket a községekben, főképpen Komló és Pécs 
bányáiba mentek el dolgozni. A hatvanas évek közepétől ez a kirajzás meggyorsult , többen te-
lepedtek át a gépgyárral rendelkező Mágocsra és bányája miatt Szászvárra. Az első nemzedék 
még ingázva járt Pécs és Komló bányáiba, Dombóvár, Szekszárd, Kaposvár ipari üzemeibe, a 
következő nemzedék már le is telepedett, otthont alapított ezekben a városokban. Különösen 
Komlón élnek közülük többen, számuk mintegy 200 főre tehető. 

A családlistából megállapítható, hogy régen a házasságok többszörös rokoni szálakkal fűzték 
össze a családokat, gyakran már meglévő rokonsági kapcsolatok alapján létesült a fiatalok kö-
zött házasság. A zárt, egymás közötti házasságkötés ténye az első telepescsaládok gyermekei 
között változatlanul tapasztalható. Más népcsoportbelivel kötött házasságok csak a hatvanas 
évektől fogva válnak gyakoribbá, akkor is inkább a bukovinaiakkal kötött kapcsolattal talál-
kozhatunk. A vegyes házasság először a városba költözötteknél válik általánossá, valamint a 
diplomásoknál. . 

5. A Dél-Dunántúlra áttelepült moldvai csángók mai állapotát a csángókérdés legjobb isme-
rője, Domokos Pál Péter így jellemezte 1982-ben: ,,Egyházaskozáron ú j utcasorok épültek a 
fiatal házasok részére, a falu tiszta, az utcák takarosak, minden házba bevezették a folyóvizet. 
A családok megelégedettek és boldogok. A termelőszövetkezet elnöke elmondta nekem, hogy 
eredményes munkájukér t két, egymást követő évben országos gabonaversenyt nyertek. Nép-
viseletüket már többé-kevésbé elhagyták, beilleszkedtek a környező magyarságba."7 Beillesz-
kedésük közben, sajnos, közöttük is terjedésnek indul a régi „baranyai átok", az egyke; a fia-
tal házasoknál itt is csökken a gyermekszám. A környező magyarsággal való egybefonódásuk 
ellenére sem hagyhat juk azonban figyelmen kívül: csekély számuk ellenére is, ezen a bara-
nyai peremrészen, egy új néprajzi csoport képződött, a dél-dunántúli moldvai csángók csoport-
ja. A távoli, Kelet-Európából hozott ősi elemeket őrző tárgyi és szellemi műveltségük egy új , 
sajátos színfoltot képvisel napjaink múlófélben lévő népi kultúrájában. Ahogy törekszünk töb-
bi néprajzi csoportunk (palóc, matyó stb.) jellegzetességének megőrzésére, tudatos ápolására, 
úgy gondunk kell legyen, hogy ennek a kis közösségnek értékes múltjából se vesszen kárba 
semmi. 

Hajdú D. Dénes 
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