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„A mi falunkban csak csángók élnek" 
Moldvai csángó diákok írásaiból 

1990 telén a Sepsiszentgyörgyön m ű k ö d ő Csángó Szervezet pályázatot írt ki a Moldvából 
jött, Erdélyben tanuló csángó gyermekek számára, hogy írjáK meg falujuk történetét. A 
pályázat kiírói jól tudták, hogy az anyanyelvükön eddig írni-olvasni sem tanult gyermekek-
től nem kaphatnak különösebben színvonalas, történelmi leírásokat, ezért inkább arra 
biztatták őket, hogy „kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, idős rokonaikat arról, mikor 
alakult a falujuk, kik voltak az első telepesek, mikor épült a templom, mire van szentelve, mit 
tudnak az öregek a falu korábbi helyéről, hogyan gazdálkodtak régen stb.", vagyis a falu 
szájhagyományában élő emlékeket gyűjtsenek össze. 

Az Erdélyben tanuló mintegy félszáz csángó gyermek közül hét készített pályamunkát. A 
legsikeresebb pályázó a Lakatos Demeter Egyesület vendégeként jutalomképpen két hetet 
Magyarországon töltött . A következőkben a pályamunkákból közlünk szemelvényeket. 
Történelmi dokumentumér tékük mellett némelyik nyelvészetileg is figyelmet érdemel, 
ugyanakkor magukon viselik az apáról fiúra szálló népi emlékezés torzulásait, időbeli 
aránytévesztéseit is. Olvasásuk közben ne felejtsük, olyan gyermekek írták, akik eddig csak 
román tannyelvű iskolába járhattak, magyar történelmet nem tanultak, az anyanyelvükön 
való írás szabályait is csak most, 14-16 esztendős korukban sajátítják el. 

Halász Péter 

L á b n y i k ( V l a d n i c ) a s z á j h a g y o m á n y b a n 

1782-ben Háromszékről jött egy család, amelynek a neve Polgár volt. Itt egy völgybe 
helyezkedtek, majd jött még két család: Csimpolyás és For ró családok. Egy erdőpásztor is 
jött Háromszékről , a neve Vlád, és ez után tették a falunak a nevét: Vládnik. 

1860-ban épült az első templom. Ezt a templomot Vidrás gróf építette, aki egy más faluban 
lakott. A templomot Szent Annára szentelték, július 16-án tartják a búcsút. A templomot 
megújí tották 1927-ben és 1980-ban. 

A faluból a piacra vittek törökbúzát , búzát , árpát, pi tyókát , diót stb. Szőlőt nem vittek, 
mert kicsi volt. A falu három részre oszlik: Dmec, Pódoros és Gyergyó. A falu lakói 
magyarul beszélnek. Magyarul tanultak néhány évig, 1953-ig és ezután tanulnak románul. 

Läcätusu J. Stefan 
(Lakatos J. István) 

L u j z i K a l u g o r c s á n g ó f a l u t ö r t e n e t e 

A falu megalakult 1654-1660. évek közöt t , s az első lakosok magyar származásúak voltak. 
Az első templom 1670-1680 között épült. A községháza a falu Disznóhegy nevű részén 
épült. Régen a papok olaszok voltak. 

A faluban négy kápolna van. 1. Kálvária-kápolna, a Szentlélek mennybemenetelére 
szentelve; 2. a Bércen lévő kápolna, az Ú r mennybemenetelére szentelve; 3. Szaniszló 
(falurész) kápolnája, Keresztelő Szent Jánosra szentelve; 4. Temető kápolnája, Krisztus 
királyra szentelve. 

Csernik József 
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A mi falunk, Lujzi Kalugor több mint 500 évvel ezelőtt volt alapítva, 1485 és 1495 között . 
A fa lunkon keresztül folyik egy kis patak, amelyiknek a neve Bonyha vagy Bonya. Ez a patak 
a Besztercébe folyik bé. A falu első lakói magyar származásúak voltak, ezt nagytatámtól 
tudom, aki most 81 éves. A faluban az első házak a Disznóhegyre voltak építve. 

Lujzi Kalugorban három templom volt. Az első már nem létezik, fából volt építve. A 
második templomot Szent András pa t rónus nevire szentelték, és november 30-án van az 
ünnepe. A harmadik templomot 1927 és 1940 között építették és az Úr teste vagy Zöld 
csütörtök névre volt szentelve, amit május 30-án ünnepelnek. 

Szuszánu papot nem szerették a gyermekek, mert verte őket. Mikor nagytatám elsőáldozó 
volt, akkor Szuszánu pap tartotta a misét. Mikor nagytatám 30-40 éves lenetett, az egyik pap 
azt mondta , hogy össze kell gyűjteni a faluban minden aranypénzt , hogy ő (a pap) adja oda 
másoknak, és ebből a pénzből csinálják a tabernákulumokat . Ügy tudják, hogy akkor készült 
el a harang is. A nagy tatám idejiben volt egy öntőműhely és ot t öntötték a templom harangját 
is. Az öntőműhely Bákóban volt, a harangöntő pedig egy cigány. 

Mind a három templomot a Disznóhegyre építették. A Disznóhegyen valamikor erdő volt 
meg mocsár, és a vaddisznók oda jártak fürödni. De az emberek a fákat kivágták, a 
mocsarakat kiszárították, hogy oda házakat építsenek. 

A falu lakóinak foglalkozása: mezőgazdaság, pásztorkodás, kereskedelem. A következő-
ket termelték: pujt (kukorica), búza, szőlő, zab, rozs, cékla (répa). A piacon lehetett kapni 
húst, amennyit akartál venni, tejet, tejterméket, gabonát és zölcfséget. Ezeket nagytatámtól, 
Bogdánéi Iontól és édesapám leány testvéreitől: Ilies Catrinától és Ilies Veronától tudom. 

Ilies Mária 
(Illés Mária) 

F o r r ó f a l v a t ö r t é n e t é b ő l 

A Szeret folyó jobb partján terül el, Bákótól 18 km-re, délre. Forrófalvárói már $tefan cel 
Mare idejében beszélnek, tehát még azelőtt létezett. $tefan cel Mare 1474-ben testvérének, 
Mihálynak ajándékozta. A faluban úgy tudják, hogy 1447-ben alapították, s Forró János 
bojár neve után keresztelték el. így a legrégibb magyar falvak egyike Moldvában. 

Forrófalva régen nem mai helyén volt, hanem a temető mellett terült el, ahol van egy kis 
fatemplom, amit Szent Mártonról , Forrófalva első püspökéről neveztek el. A falu két részre 
oszlik: Felső-Forrófalvára, ahol általában románok élnek. Alsó-Forrófalvát inkább magya-
rok és székelyek lakták. A török- ta tár invázió elől 1675-ben a Felső-Forrófalván lakók az 
erdős részekre menekültek, Alsó-Forrófalva lakói pedig egy völgybe, amit ma Nagy 
Lonkának (Valea Mare) neveznek. Mivel így a templom messze volt, ezért egy újat építettek 
kőből , Páduai Szent Antal nevére szentelték, még 1700 előtt. 1716-ban Dimitr ie Cantemir a 
templomot már réginek találta, ezért 1741 után egy ú j fatemplomot építettek. Később 
Alsó-Forrófalva neve csak Forrófalva maradt, Felső-Forrófalva neve pedig Nagy Lunkán 
maradt . A fatemplom romba dőlése után, 1870. november 18-án nekifogtak egy új templom 
építésének, amely nagyobb volt az előbbinél. A falu lakossága ekkor már 800 fő volt. 
Ugyanekkor megnyílt egy elemi iskola is, ahol a papok tanítottak. 1922-ben ismét új 
templomot építettek, ami ma is áll. 1925-ben szentelték fel. 

A múlt század végén 369 család, vagyis 1508 lélek élt Forrófalván. Ebből 36 román, 1443 
magyar, 10 német, 9 örmény, 9 zsidó és 1 olasz. 

Antal Rozália 

Forrófalva lakossága ma 1450 lélek, van két általános iskolája, polgármesteri hivatala és 
temploma. 

A temető 500 méterre van Forrófalvától, a Nagy Lankan Silistea nevű völgyében. Tőle 
jobbra egy megszentelt temető van 1454-ből, $tefan cel Mare idejéből és egy templom, amit 
ugyanő építtetett. Ezt a temető melletti templomot fából készítették, amelyhez vasszeget 
nem használtak. 
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