
„Tanító voltam a Csángóföldön" 
Kerekes Irmával beszélget Halász Péter 

1990 tavaszán találkoztunk először, a Sepsiszentgyörgyön m ű k ö d ő Csángó Szervezet 
egyik összejövetelén. Jóleső meglepetéssel tapasztaltam, nogy erdélyi, székelyföldi létére 
mennyi szeretettel, együttérzéssel foglalkozik a moldvai csángó magyarokkal, és milyen jól 
ismeri őket. Mindez korábban nem volt jellemző az erdélyi magyarokra, a legtöbbjükben 
inkább valamelyes lenézés élt, a megértés, az összetartozás érzetének hiánya volt tapasztalha-
tó, s még a székelyföldi értelmiségi körökben is nagy volt a kérdésben a tájékozatlanság. A z 
elmúlt másfél-két esztendőben azonban, nem utolsósorban az említett Csángó Szervezet 
működése nyomán, s az általuk kiadott Csángó Újság teremtette nyilvánosság eredménye-
ként, sokat javult a helyzet, s az erdélyi magyarság egyre világosabban látja, hogy a csángók 
helyzete nem választható el az egész romániai magyarság sorsától. 

Mezeiné Kerekes Irma tájékozottságának és érdeklődésének azonban egyéb oka is van: 
négy esztendőn keresztül tanítónő vott Moldvában. Kezdetben Lészpeden, többek közö t t 
Kai lós Zoltánnal együtt , maid tanfelügyelőként járta a moldvai magyarok iskoláit, amelyek 
közöt t akkor - történelmük során először és mindmáig utoljára - néhány esztendőn át 
magyar nyelvűek is voltak. A moldvai csángó magyarokat az akkori román kormány - Petru 
Groza elnöksége idején - néhány esztendeig emberszámba vette, s megadta nekik az alapvető 
emberi jogok egyikét, az anyanyelven való tanulás lehetőségét. H o g y aztán a kommunis ta 
diktatúrával szövetkező sovinizmus hamarosan megvonja tőlük ezt a keveset is, visszata-
szítva őket az „oktalan barmok" állapotába - ahogy panaszleveleikben fogalmaznak. Erről a 
néhány napsugarasabb esztendőről beszélgetünk Mezeiné Kerekes I rma tanárnővel. 

• Mikor járt először Moldvában ? 
1947 decemberében, de akkor még csak látogatóban voltam Lészpeden, hogy megnézzem 

magamnak a helyet. Ez a falu Bákótól északnyugatra, a Beszterce jobb partián fekszik, lakói 
az 1764-es mádéfalvi veszedelem után elbujdosott székelyek maradékai. Téli vakációra aztán 
hazajöt tünk, s januárban mentünk vissza. Itt Háromszéken akkor Boér János volt a 
tanfelügyelő, aki igyekezett meggyőzni bennünket , hogy menjünk Moldvába tanítani a 
csángókhoz. Mondta , hogy milyen nagy szükségük van ránk, hogy hosszú évszázadok óta 
nincs magyar iskolájuk, románul kénytelenek tanulni, ha egyáltalán megértik mit mond a 
tanító. Leginkább a frissen végzett fiatal pedagógusok jelentkeztek, de volt olyan, aki mikor 
odautazott , körülnézet t , s az első vonattal jött is vissza. Moldvában — Erdélyhez képest -
nagy volt a szegénység, az elmaradottság, egészen más körülmények között éltek az 
emberek. 

• Magának milyenek voltak az első tapasztalatai? 
Lészpeden nagyon nagy szeretettel fogadtak. Amikor pedig januárban visszamentem, 

akkorra előkészítették a tantermeket. 1948 januárjában kezdtünk tanítani, s onnan jár tunk 
más községekbe szervezni a magyar iskolákat. Délelőtt tanítottunk, délután pedig szervez-
tünk. Velünk jött Kádár István, a Magyar Népi Szövetség Bákó megyei elnöke. Összehívtuk 
a falu lakosságát, e lmondtuk nekik, hogy mit akarunk, mi az előnye annak, ha anyanyelvü-
kön tanulhatnak a gyerekeik. Aztán aki akarta, beíratta a gyermekét a magyar osztályba. De 
közben a románok, főleg a papok részéről folyt az ellenpropaganda, úgyhogy mire a magyar 
tanító odakerült, sokszor megfordítot ták a falu szándékát. I lyenkor újból végig kellett 
járnunk a falut, hogy eloszlassuk a félelmeket, a bizonytalanságot. Később aztán már hamar 
sikerült megszerettetnünk velük a magyar iskolát. 

• Szabófalva környékén nem szerveztek magyar iskolákat? 
N e m , mert Román megyében nem működöt t a Magyar Népi Szövetség. Csak ott és 

csak addig voltak magyar osztályok Moldvában, ahol és amíg fönnállt a Magyar Szövet-
ség. 

• A szülők választhattak, hogy magyar vagy román osztályba adják a gyermeküket f 
Igen. És előfordult , hogy amikor beíratták a sok magyar gyermeket, k iküldtünk 

két-három tanerőt, s kiderült, hogy a végén csak egyre van szükség. Mert közben 
„felvilágosították" a szülőket, hogy a magyar iskola nem nekik való. Meg kellett győződje-
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nek róla, hogy a magyar iskolában is megtanulhatnak románul , de a magyar iskola azért jobb, 
mert megtanulhatnak anyanyelvükön írni és olvasni. A magyar osztályokban minden 
tantárgyat magyarul tanítottak, kivéve a románt, de azt is idegen nyelvként, mert így 
könnyebben megtanulták a gyermekek. 

• Hogyan alakították ki a magyar osztályokat, fokozatosan f 
N e m . Mindenütt 1—4. osztályokat szerveztünk a magyar nyelvűekből, nem csak első 

osztályokkal kezdtünk. Aki magyarba akart járni, az beiratkozott a megfelelő osztályba. De 
az 1—4. osztályt általában egy személy tanította, mert kevesen voltak, 25-30-an. Ha ennél 
több, akkor többfelé választottuk. 

• Tehát voltak, akik már három esztendőt jártak román osztályba, s akkor kerültek 
először magyar iskolába f 

Igen, és nekik meg kellett tanítani a magyar ábécét. Ez elég nehezen ment , mert magyarul 
csak beszélni tudtak, írni-olvasni pedig csak románul. N e m voltak speciális tankönyveink, 
pedig nagyon jó lett volna. Először azokat a betűket vettük, amelyek a magyarban és a 
románban egyformák. így aztán az év első harmadában megtanultak a gyermekek magyarul 
olvasni. 

Később Lujzi Kalugarában aztán fölmentünk egészen a 7. osztályig. Bognár Endre volt az 
igazgató és nagyon ügyesen megszervezte a bennlakást. Legnagyobb gondja az volt: honnan 
szerez akkora fazekat, ami a főzéshez kell. A felesége - szintén tanítónő - sütötte a kenyeret, 
tanította a csángó asszonyokat az erdélyies ételek készítésére. Ezek az asszonyok nagyon jól 
főz tek a maguk módján , de azt nem mindenki szerette a tantestületben. 

• Később hogyan alakult a kapcsolatuk a papokkal? 
Mi a lészpedi pappal, Gyergyina páterrel egy darabig ellenséges viszonyban voltunk, de 

aztán kiderült róla, nogy rendes ember, csak felülről, Tásból uszították. Egyszer nagyon 
felbosszantottuk azzal, nogy olyan táncokat tanítottunk, ahol a leány a legénnyel táncol. 
Méghozzá a parókia udvarán! Addig olyan táncot Moldvában nem táncoltak, csak 
összefogódzós körtáncot , ahol a leány a leánynak, s a legény a legénynek kezét fogja. 

Minden este volt a felnőttek számára analfabétaoktatás, szabtunk-varr tunk, szappant 
kavartunk, szórakoztunk, s akkor a pap nagyon fel volt haragudva, hogy megrontjuk az 
ifjúság erkölcsét. Az volt a kívánsága, nogy menjünk mi is a templomba. Az oltár elé betettek 
nekünk három széket, mert hárman voltunk magyar tanítók akkor Lészpeden, s minden 
vasárnap elmentünk. így a pap is megbékélt, s a lakosság is látta, hogy nem vagyunk 
istentagadók. Nagyon szerettek a falubeliek és hallgattak is ránk. 

1949 februárjában áthelyeztek két faluval arrébb, Liliecsbe. Ot t kellett megszerveznem a 
magyar iskolát és 1-4. osztályt tanítottam. Liliecsben akkor nem volt parókia, egy román 
taní tónő volt a faluban s én. Nagyon jól megértettük egymást, párhuzamosan tanítottunk, 
hol délelőtt, hol délután. Mert mindig a román mellett voltak a párhuzamos osztályok. Attól 
függően, hogy milyen volt az épület, lehetőleg egy épületben voltunk, ha nem fértünk, akkor 
a faluban működő Magyar Népi Szövetség gondoskodott teremről, padokat szerzett, táblát, 
s ot t tanítottunk. 

• Tudjuk, a soviniszta román politika nem nézte jó szemmel, hogy a moldvai magyar 

f yermekek anyanyelvükön tanulnak az iskolában, ha mégoly kevesen és mégoly egyszerű 
örülmények között is. Olyan híreket terjesztettek például a csángók között, hogy azért olyan 

súlyos a gabonabeszolgáltatás, mert a nép magyar iskolát akart. Vagy Forrófalván a román 
tanító beverte a magyar kollégája ablakait. Maguknak mivel volt a legnagyobb gondjuk f 

A legnehezebb az volt, hogy tartani tudjuk a létszámot, mert állandóan működöt t az 
ellenpropaganda. És nemcsak a p a p o k részéről, de a lakosságból is voltak akik ellenezték. 
Főként azok, akiket festetteknek neveztek. Olyanok, kik már nem beszéltek magyarul, de 
csángók voltak s a faluban éltek. Ezek voltak a legrosszabbak, mert elhagyták a magyarságu-
kat, a románokhoz törleszkedtek, s állandóan bizonyítani akarták, hogy ők jó románok. 
Ahol én tanítottam, egy magánlakás egyik helyiségében, ott is lakott egy Rotaru nevezetű. Ez 
a Rotaru valamikor Kerekes volt, de már nem szólalt meg magyarul. Az ilyenekre mondták, 
hogy festettek, mert átfestették magukat. Átvedlettek, elhagyták az anyanyelvüket. A többi 
falubelivel sem beszéltek magyarul. Ezek általában a módosabbak voltak, akiknek volt 
vesztenivalójuk. 

• A kommunista párt hogyan nézte a magyar iskolákat? 
A párt részéről nem sok támogatást kaptunk, de nem is ellenezték. Legalábbis amíg fent, 

Gheorghiu Dej-ék el nem határozták, hogy megszüntetik Moldvában a magyar oktatást. 
Azután természetesen végrehajtották a parancsot. 
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• A moldvai csángóknak soha nem volt korábban anyanyelvi iskolájuk, szüleik, nagyszü-
leik sem tudtak írni es olvasni magyarul, csak beszéltek és énekeltek ezen a nyelven. Okozott 
ez valamilyen sajátos pedagógiai problémát? 

Nehéz volt a gyermekeknek megtanítani az irodalmi nyelvet. Gátlásaik voltak, nem 
szívesen beszéltek, de aztán belejöttek, csak nehezen használták a szokatlan szavakat. 
Emlékszem, színjátszó csoportokat szerveztünk, s jártunk egyik faluból a másikba. Még 
Bukarestig is eljutott a lészpedi együttes. Persze olyan is volt, úgy emlékszem Lujzi 
Kalugarban, mikor a pap nem engedte ki a templomból az embereket, nogy ne jöhessenek el 
a színielőadásra. Autóval érkeztünk, vártuk az embereket, de nem jöttek, mert a pap nem 
engedte őket . De általában szívesen fogadtak. Lészpeden, a faluban is sokat szerepeltünk, az 
emberek nagyon szerették hallgatni az előadásokat. Szerepeltünk mondókákkal , versekkel, 
színdarabbal. Ez is nehéz volt, mert a gyermekek sok kifejezést nem ismertek, vagy nem 
tudták az értelmét. Kolléganőm az egyik fiúcskának megtanította Petőfi Sándor Szeget 
szeggel című versét. Nagyon ügyesen el is tudta mondani, de előtte le kellett ülni vele és szinte 
minden szót külön elmagyarázni. Hiszen a csángók sok száz esztendeje kerültek mai 
lakóhelyükre, így azokat a magyar szavakat, amelyek azóta, különösen a nyelvújításkor és 
most a XX. században keletkeztek, nem ismerik. Régi okleveleink, kódexeink nyelvét 
beszélik, ami a magyar nyelvtudomány szempontjából rendkívül érdekes és fontos, de 
nekünk pedagógusoknak sok többletmunkát okozot t . 

• Úgy érzem, az erdélyi pedagógusok színe-javának kellett Moldvába mennie, hogy 
megbirkózzanak az átlagosnál nehezebb feladatokkal. Valóban azok voltak ? 

Hát azt nem tudom, nogy milyen módszerrel válogatták ki őket, de azért a legtöbbjük 
igyekezett. Akinek pedig nem tetszett, az visszajött. Aki úgy érezte, hogy nem tud olyan 
lakáskörülmények közö t t élni, vagy nem tudja azokat az ételeket megenni, az fogta magát és 
eljött. De akik ottmaradtak, azok ügyesen dolgoztak. 

Volt Onyesten egy bennlakásos iskolánk. O t t is több tanító dolgozott és nagyon ügyesek 
voltak. Először ugyan nem tudtak olyan eredményt elérni, mint román kollegáik, niszen 
náluk a tanulók már az elsőtől anyanyelvükön tanulták a tananyagot. 

• Főként honnan érkeztek magyar tanítók Moldvába? 
Leginkább Maros megyéből és Háromszékből . De aztán Bákóban megszervezték a 

tanítóképző magyar tagozatát, hogy a csángó fiatalokból kerüljenek ki a tanítóik. Albu 
Zsigmond volt az igazgató. Amikor 1951-ben hazajöttem, akkor már - úgy emlékszem -
működöt t a tanítóképző első osztálya. De aztán mire az első tanítók kikerültek volna belőle, 
azt is megszüntették. 

Azóta sem tanulhatnak a moldvai magyar gyermekek anyanyelvükön. 
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Magányos öreg csángó (Arin, korábban Magyarfalu, 1988) 
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