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2.  Tájékoztató a moldvai csángóság helyzetéről
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Dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Képviselőtársaim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön!
Tisztelettel köszöntöm a meghívott vendégeinket! Három pontos a napirendi javaslat.

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirendi javaslatot. Aki
elfogadja, kérem jelezze! (Szavazás.)

Úgy látom, hogy mindenki elfogadta.
A jegyzőkönyv számára szeretném elmondani, hogy dr. Kovács Ferenc alelnök urat

helyettesítem én, Ékes Ilona képviselő asszony helyettesíti dr. Hoppál Pétert, Kőszegi Zoltán
képviselő úr pedig Révész Máriuszt. Köszönöm szépen.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/2239. szám)

Az 1. napirendi pontunk a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi törvény
és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat; itt
egy módosító javaslatot fogunk megvitatni.

Sok szeretettel üdvözlöm Wetzel Tamás kormánybiztos urat! Megkérdezem a
kormány véleményéről, illetve kérnék egy kis szóbeli kiegészítést. Köszönöm.

Dr. Wetzel Tamás szóbeli kiegészítése

DR. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszöntöm mindenekelőtt a bizottságot! A Nemzeti összetartozás
bizottságának zárószavazás előtti módosító javaslatával egyetértünk. Egy bizonyos
élethelyzetre vonatkozóan még dolgoztunk a hét végén, tulajdonképpen egy új bekezdéssel ki
kellene egészíteni a módosító javaslatot, egyébként egyetértünk vele, és kifejezetten
hasznosnak tartjuk, hogy ezzel a módosító javaslattal gyakorlatilag lehetővé válik az, hogy
annak a településnévnek már a magyar megfelelője kerüljön első helyre, és csak zárójelben
jelenjen meg annak a helynek az utódállam által hivatalosnak tekintett megfelelője. Ezek
után - ami nagyon-nagyon régi elvárás vagy igény volt a határon túli magyarok részéről - az
összes okmányban először Kolozsvár fog szerepelni, és utána zárójelben Cluj-Napoca,
Románia. Ezt célozza többek között ez a zárószavazás előtti módosító javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszteri biztos úr. Van-e kérdés, hozzászólás? Az az
egy bekezdés még nincsen benne, ugye?

DR. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Még nincsen benne. Ez gyakorlatilag azokat az élethelyzeteket próbálja
rendezni, ami többször is szóba került itt a bizottságban, illetve más bizottságok előtt is, tehát
amikor a házastárs nevét kellene magyarosítani, aki már esetleg elhalt például, illetőleg erre
vonatkozóan akkor ezt részletesen, cizelláltan kell szabályozni, tehát hogy özvegy, elvált
esetén mi az eljárás menete, úgyhogy azt javasoljuk, hogy ez a bekezdés is kerüljön bele.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyakorlatilag ezt a módosítást is a bizottságunk teszi
hozzá (Dr. Wetzel Tamás: Igen.), tehát ezzel együtt kérünk erről szavazást. Most megkaptuk a
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szóbeli kiegészítést, a formai szöveget pedig nyilván akkor a miniszteri biztos úrék meg
fogják csinálni, tehát el fogják készíteni, és akkor ezzel együtt fogadjuk el. (Dr. Wetzel
Tamás: Sőt már el is készült.) Ha elkészült, akkor hadd kérjünk erről egy ismertetést!

DR. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ez az (1a) bekezdés lenne, amely arról szól, hogy a honosítást kérő
külföldinek a név viselése akkor engedélyezhető házassági név esetén, ha házassági nevet
visel, a) pont, ha házas családi állapot esetén házastársa nevét viseli, vagy a honosítási
eljárásban az (1) bekezdés a) pontja szerinti név viselését kéri, a b) pont az elvált családi
állapotra vonatkozik, míg a c) pont az özvegy családi állapot esetén teszi lehetővé, hogy
létrejöjjön ez a névmódosítás, azaz a magyarosítás, gyakorlatilag a házastárs nevének
visszaállítása. Ez arra vonatkozik, hogy ha esetleg már nem tudják együtt benyújtani a
kérelmet, mert özvegy vagy elvált, akkor is lehetőség legyen arra, hogy a magyaros
megfelelőjét tudja használni ennek a névnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kalmár Ferenc képviselő úr!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Én csak javasolni
szerettem volna, hogy ha ez már le van írva, akkor ezt fogadja be a bizottság, és akkor együtt
megy, úgyhogy nem is kellene ezt már kiosztani, hanem szavazni kellene róla egyben.

ELNÖK: Alelnök asszony!

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tekintettel
arra, hogy a mostani módosító indítványról nekünk egyben kell szavazni, én arra kérem még
egyszer a kormánybiztos urat, lévén, hogy itt az (1a) szakasznál nekünk vannak... Nem
tudom, hogy ön előtt ott van-e a mi módosító javaslatunk. (Dr. Wetzel Tamás: Igen.) Az lenne
a kérésem, hogy pontosan jelölje meg, hogy hova és milyen kiegészítést szeretnének, és úgy
egyben szavazzunk az egész módosító indítványról.

DR. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Gyakorlatilag az (1a) bekezdés helyébe, ami most a 16. §-nál jelenne meg, egy
cizelláltabb szöveg kerülne, azaz „a honosítást kérő külföldinek az (1) bekezdés d) pontja
szerinti név viselése akkor engedélyezhető, ha házassági nevet visel, és – a) pont – házas
családi állapot esetén házastársa az (1) bekezdés a) pontja szerinti nevet viseli, vagy a
honosítási eljárásban az (1) bekezdés a) pontja szerinti név viselését kéri, b) pont: elvált
családi állapot esetén volt házastársa az (1) bekezdés a) pontja szerinti nevet viselte, c) pont:
özvegy családi állapot esetén volt házastársa az (1) bekezdés a) pontja szerinti nevet viselte,
vagy kérhette volna az (1) bekezdés a) pontja szerinti név viselését.”.

Szavazás

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még ezzel kapcsolatos kérdés, kiegészítés? (Nincs
jelzés.) Ha nincsen, akkor megköszönjük a tájékoztatást, és megkérdezem képviselőtársaimat,
hogy kik fogadják el így, a szóbeli kiegészítéssel együtt - már írásban is megvan - a módosító
indítványt. (Szavazás.) Van-e, aki nemmel szavaz? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.)

Egyhangúlag elfogadta mindenki.

Tájékoztató a moldvai csángóság helyzetéről

Nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánunk! Rátérünk akkor mindjárt a
2. napirendi pontunkra, mégpedig: tájékoztató a moldvai csángóság helyzetéről. Az előadó
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Solomon Adrián, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke. Sok szeretettel
köszöntök a napirendi pontnál mindenkit; a többi alapítvány, illetve csángókkal kapcsolatos
szervezetek képviselőit is köszöntöm! Megkérném elnök urat, hogy adjon számunkra egy
tájékoztatást. Köszönöm szépen. Lehet nyugodtan ülve, mert a hangosítás miatt jobb.

Solomon Adrián szóbeli kiegészítése

SOLOMON ADRIÁN elnök (Moldvai Csángómagyarok Szövetsége): (Előadásához
írásvetítőt használ.) Szeretettel köszöntök mindenkit! Köszönöm a lehetőséget, hogy itt önök
előtt is tarthatok egy rövid tájékoztatót a csángók helyzetéről. Mielőtt a mai helyzetet
bemutatnám, engedjék meg, hogy egy rövid történeti áttekintést is tartsak. Ma úgy beszélünk
a moldvai magyarokról, illetve azt mondjuk, hogy Moldvában 240 ezer katolikus él, akik
többségükben magyar származásúak, főleg Bákó megyében. A ’90-es években készült egy
felmérés, és akkor az a statisztika jött ki, hogy közülük körülbelül még 62 ezren beszélik,
értik valamilyen szinten a magyar nyelvet. A jelenlegi lakosság ősei a XIX. században még
többségükben magyarnak vallották magukat, és bár zárt közösségekben éltek, mindig is békés
együttélésben éltek a szomszéd román falvak lakosaival, illetve a többi kisebbséggel. A ’40-
es, ’50-es években volt először a történelem során, hogy magyar nyelvű oktatás volt
Moldvában. Ez egy fentről kezdeményezett akció volt, és ráadásul ellentétben az egyházzal,
ezért nem volt nagyon jó fogadtatásuk a magyar iskoláknak. A ’70-es évekig az első nyelv
még mindig a saját nyelvük volt. Akkor románul főleg a férfiak beszéltek, de a családban ők
is magyarul, és ez azért azzal magyarázható, hogy a férfiak többsége bejárt a közeli városokba
munkát vállalni, és nekik muszáj volt megtanulni románul is.

A családban az első nyelv, mint említettem, a magyar nyelv volt, én is úgy nőttem fel,
hogy a román iskolában tanultam meg románul, ott viszont már köteleztek arra, hogy a
szünetben is, közöttünk is kizárólag csak románul beszéljünk. El is sajátítottam a román
nyelvet, de sajnos, az én generációmmal már elhitették azt, hogy ha azt akarják, hogy a
gyerekeik tudjanak érvényesülni Romániában, akkor csak románul beszéljenek hozzájuk, és
sajnos, ma az általános helyzet az, hogy a korombeli szülők inkább románul szólnak a
gyerekekhez. A nyelvi asszimiláció a ’70-es, ’80-as években ennek következtében nagyon
felgyorsult, a ’90-es években, mint említettem, ebből a 240 ezres lakosságból már csak 60-
65 ezer beszélte, értette valamilyen szinten az őseik nyelvét. A 240 ezerből 9 ezer az a
gyereklétszám, amely valamilyen szinten ma még ért, beszél magyarul. Mi erre nagyon nagy
hangsúlyt fektetünk, mert ez az a generáció, amely talán igazán felnőtt korára fogja tudni
értékelni, megbecsülni az ősei kultúráját.

Itt ezen a térképen látható, a körökön belül a sötét rész jelzi azt, hogy hány
százalékban beszélik még a különböző falvakban a magyar nyelvet: ez itt Bákó megye, ők itt
már az északi csángók. Mint említettem, ez egy '92-es felmérés alapján készült. Gazdaságilag
hivatalosan is Moldva a legszegényebb régió Európán belül. Kistermelés, önellátó
mezőgazdasági tevékenység folyik. Ez a falvakra jellemző, ugyanakkor meg kell említeni,
hogy a ’90-es években a nagy gyárak, ahol a felnőttek dolgoznak, sorjában bezártak Bákó
megyében, és nagyon nagy volt az elvándorlás elsősorban Magyarországra, tovább pedig
Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba. Pont ezért nagyon sok gyerek első
fázisban otthon maradt nagyszülőkkel vagy rokonoknál, ezért is a tanárainknak sokszor
pótolni kell, és nagyon szívesen meg is adják azt a szeretetet a gyerekeknek, amit otthon a
családban nem kapnak meg, vagy csak nagyon ritkán.

Ma az asszimiláció utolsó pillanatait éljük meg. A Csángó Szövetség folyamatosan
próbál minél több településen minél több gyereket elérni, és bevonni őket a tevékenységeibe.
A 2010-2011-es tanévben 1860 gyereket sikerült bevonni, ebből 983-an a román állami
iskolákban is tanulják a magyar nyelvet, mint anyanyelv, és 877 csak az iskolán kívüli –
 mindjárt rátérek, hogy mit is jelent ez – foglalkozásokon vesz részt, de még mindig ott van
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6500 gyerek, akikhez még el se tudtunk jutni. Ha emlékeznek az előző térképre, nagyon nagy
területen vannak elszóródva ezek a falvak. Ez is egy nehézségi tényező, tehát tulajdonképpen
ezeréves határ, és itt van legkeletebben magyar falu. Itt ezen a térképen zölddel vannak
bejelölve azok a helységek, ahol már van magyar oktatás, és pirossal azok a falvak vagy
városok, ahol még nagyon sürgősen indokolt volna bevezetni. Elsősorban az oktatásról
beszélek, mert az elmúlt tíz év tapasztalata azt mutatja, hogy az oktatás vonja maga után a
többi programunkat is. Gondolok itt a kulturális programra, a szociális programokra, ifjúsági
programokra.

Az iskolán kívüli tevékenységek általában bérelt házakban történtek, és a lakosság úgy
közelítette meg, hogy bizonytalan volt, tehát tartottak attól, hogy egyik nap csak eltűnik a
Csángó Szövetség és esetleg azok, akik merték felvállalni a magyarságukat, egyszer megint
csak magukra lesznek hagyatva a hatóságokkal szemben, meg úgy általában.

Mi úgy nevezzük, hogy a „gyerekek háza”, de a falubeliek úgy nevezik, hogy
„magyarház”. Nagyon nagy hatással van nemcsak a gyerekekre, elsősorban a gyerekek
profitálnak ezeknek a házaknak a létrehozásából, de a falura is. Mert ott már nemcsak oktatás
folyik, hanem felnőttprogramok is történnek, különböző rendezvények.

Itt például a képen 2007-ben a lábnyiki ház felavató ünnepségét lehet látni. Egy példa,
hogy milyen helyiségben voltak előtte Lábnyikban az iskolán kívüli foglalkozások. Hozzá
kell tenni, hogy nagyon nehezen lehet találni, bérelni házat, arról nem is beszélve, hogy meg
lehessen vásárolni őket, mert sok a gyerek, és a szülők nem idegenítenek el földet vagy házat.

Elég sok nehézséggel küzdünk. A legnagyobb, hogy Moldvában nem alakulhatott ki
egy intézményrendszer, csupán a civil szféra tud tevékenykedni azon, hogy a csángó kultúra
megmaradhasson. Nincsen könyvtár, iskoláról nem is beszélve. Jó törvények vannak, amelyek
biztosítják az anyanyelven való tanulást, viszont az iskolák, a helyhatóságok ezt nem nagyon
hajlandóak betartani.

Így az erőszakos asszimiláció lassan természetessé alakul át. Hogy mi az oktatási
program tulajdonképpen? Iskolán kívüli magyar nyelvű foglalkozások, versenyeket
szervezünk, vetélkedőket, ünnepeket, tavaszbeköszöntő ünnepségeket, húsvéti ünnepségeket.
Szeretnénk minél gyorsabban a jelenlegi 16 állami iskola mellett minél több román állami
iskolában bevezetni legalább a heti három órát.

Problémáink voltak nem is egyszer a saját falunkban is, és ezt nem büszkén mondom,
másodszorra is sikerült a tanároknak meggyőzni a szülőket, hogy nem is akarják ők ezt
tulajdonképpen.

Szeretnénk minél több óvodáskorú gyerekkel is foglalkozni. Tavaly szerveztük meg
elsőnek az óvodai programot. Nagyon nagy sikere és eredménye volt. Havi rendszerességgel
megjelenik a Reverinda című gyermeklap. Gyerekek írják gyerekeknek, és az a jó benne,
hogy száz kilométerre lévő gyerekek meglátják, hogy a másik gyerek hogy ír, hogy beszélnek
a másik faluban, mert azért vannak eltérések a dialektusok között.

A Moldvában zajló oktatás következtében nagyon sok gyerek jelentkezik
továbbtanulónak magyar iskolába, és ezt úgy tudtuk megoldani, hogy Csíkszeredában egy
szórványkollégiumot működtetünk. Ebben az évben 65 diákunk volt, de két ével ezelőtt volt
85, közülük már leérettségiztek, továbbmentek egyetemre. Kilenc egyetemistánk van, akiket
támogatunk Erdély különböző egyetemein.

Minden évben szervezünk népdalvetélkedőket, szavalóversenyt, közösen a
tanfelügyelőséggel megszervezzük a tantárgyversenyt. Azzal a tanfelügyelőséggel, amely
2000-ben beperelte a Csángó Szövetséget, hogy illegális tevékenységet folytat. Gondoltak itt
az iskolai órák után tartott ének, táncórákra, illetve a magyar abc tanítására.

Terveink között szerepel például, hogy kialakítsunk egy táborközpontot Lábnyikban,
ahol akár Moldvából, több faluból jönnének gyerekek, de akár Erdélyből és Magyarországról
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is. Ez a két-három évvel ezelőtt készült a csángóbálon. Az egyik volt tanárunk készíttetett
ilyen pólókat térképpen, hogy hol voltak akkor oktatási helyszínek.

Az eredményeink közé soroljuk azt is, hogy az elmúlt 6-7 évben hogy alakult a
gyereklétszám és ez az oktatási-nevelési támogatás pályázatokból van összeállítva.

Ez a diagram azt rajzolja, hogy az elmúlt tíz évben hogy alakultak a helyszínek. Tehát
2000-ben még két helyszín volt, mára már 24 van. Ez egy tavalyi diagram. Illetve azt is
mutatja, hogy mennyi támogatást kapott az oktatási program a magyar kormányzattól.

A nyelvet kitöltöttük magánadományokkal. Pontosabban a keresztszülő program
segítségével sikerült elérni, hogy ne csak 11-12 helyszínen legyen most oktatás, hanem 24
helyszínen. Ezúttal is meg szeretném köszönni a jelen lévő keresztszülőknek és
támogatóknak.

Terveink között mik a prioritások? Szeretnénk minél gyorsabban, minél több
helyszínen megjelenni. Még van legalább 20-30 olyan falu, ahol még nagyon indokolt volna a
programok bevezetése. Ahol még nem is tudnak a létezésünkről, mert se időnk, se energiánk
nincs rá. Folyamatosan törekszünk a folyamat minőségének a javítására. Tanáraink évente egy
hetet a téli szünetben kijönnek Magyarországra és különböző iskolák látogatásával, előadások
meghallgatásával továbbképzéseken vesznek részt, illetve a nyári szünetben van egy igen
intenzív módszertani táborunk, amely arra hivatott, hogy a tanáraink minél jobban tudják
végezni a munkájukat. Szeretnénk további magyar házakat megépíteni vagy megvásárolni,
hiszen említettem, hogy ennek nagyon nagy szerepe van az egész közösségre nézve. Nagyon-
nagyon fontos volna egy kulturális és oktatási központot létrehozni Bákóban. Bákóra azt
szoktuk mondani, hogy a legnagyobb csángómagyar falu, körülbelül 30 ezren élnek ott, és
nincsen egy olyan hely az irodánkon kívül... Tanácsokért esetleg megkereshetnek minket, de
aki járt ott, az tudja, hogy az egy kis helyiség, ott nem tudunk megszervezni egy konferenciát,
nem tudunk egy előadást tartani, egy táncházat megszervezni. Ha ilyenekre kerül sor, akkor
kell bérelnünk valamilyen intézménytől helyiséget, és az nem kevésbe kerül.

Szeretnénk valamit tenni, hogy a térség gazdaságilag is fejlődjön. Célszerű volna
minden faluban legalább egy olyan vállalkozásnak működnie, ahol a hivatalos nyelv a magyar
nyelv lenne, ezzel is emelve a magyar nyelv presztízsét, tehát hogy lássák a gyakorlati hasznát
is a felnőttek is, a gyerekek is. Ugyanúgy nagyon nagy szükség volna kommunikációs
csatornák létrehozására, gondolunk egy heti vagy akár napi újságra is, de rádió vagy tévé
megvalósítására is.

A végén néhány képet állítottam össze. Ez a kép a lészpedi állami iskolában készült, itt
történnek a magyar órák. Ez a kép egy bérelt háznál készült, ahol az iskolán kívüli
foglalkozások történnek, tehát vagy az van, hogy egy család egy szobát rendelkezésünkre
bocsát, azt kialakítjuk osztályteremnek, és akkor ilyen lesz, vagy a saját házunkban. Ez
Lábnyikban van, itt valamivel tágasabb a tér, kulturáltabb körülmények vannak, itt már a
közösség is szinte rendszerességgel összegyűlik, fiatalok járnak szabadidőprogramokra, de
akár őket is bevonják a kisebb gyerekek oktatásába, nevelésébe.

A végén pedig szeretném megköszönni a figyelmüket, és szeretném mondani, hogy
nagyon sok még a teendő. A Csángó Szövetség egy civil szervezet, amely önmagában
megpróbál minél többet minél gyorsabban tenni, de csak mi magunk nem fogjuk tudni
megállítani az asszimilációs folyamatokat, mindazonáltal úgy gondolom, hogy mindaz, amit
eddig tettünk, és szándékozunk továbbra is tenni, nem hiábavaló. Úgy gondolom, hogy
felelősséggel tartozunk azért, hogy esélyt adjunk a következő generációknak is arra, hogy
megtekinthessék az őseik kultúráját, a nyelvet, és ne vesszen el teljesen. Köszönöm még
egyszer.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Kicsit kellemetlen nekem ez a bizottsági
terem, mert annyira el vagyunk választva egyrészt a képviselőtársaimtól, másrészt a
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meghívott vendégektől, meg a terem nagysága is olyan, hogy az adottságai így nem teljesen
egy bizottsági ülésre jellemzőek. Amikor létrejött a Nemzeti összetartozás bizottsága, akkor a
képviselőkben már az első beszélgetéseknél megfogalmazódott, hogy két - ha lehet csúnya
szóval ezt mondani - célterületre próbáljunk meg odafigyelni: mindenféleképpen Moldvára, a
csángók helyzetére, illetve Kárpátaljára. Ma a Kárpát-medencén belül, illetve azon kívül, ahol
a magyarság él, ezen a két területen vannak különböző okok miatt olyan állapotok, amely
miatt nekünk sokkal inkább oda kell figyelnünk a magyarság sorsára. Örülök annak, hogy
ilyen gyorsan sikerült megszerveznünk azt, hogy ma, a harmadik bizottsági ülésünkön már a
moldvai csángóság vagy a moldvai magyarság helyzetével tudunk foglalkozni. Azért is
mondom moldvai magyarságnak a csángókat, hiszen még a csángómagyarokon belül sem
minden településen vagy nem minden közösségben elterjedt a csángó szó használata, hiszen a
csángó szó jelentését sem tudjuk pontosan értelmezni, illetve különböző teóriák vannak erről,
és a csángó szó elterjedése sem teljesen általános még a moldvai magyarság körében sem,
abba a kérdésbe bele se menve, hogy különböző eredetűek maguk a csángók is, hiszen nagyon
nagy részük például székely eredetű.

Örülök annak, hogy ilyen gyorsan lehetővé vált, hogy ezt a tájékoztatót
meghallgassuk. Köszönöm szépen Solomon Adrián úrnak a beszámolót, illetve tájékoztatót és
a kiegészítést itt a projektoron. Úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen szót adunk a
különböző szervezeteknek is, ha élnek ezzel a lehetőséggel, de mielőtt erre sor kerülne,
megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy a tájékoztatóhoz, illetve a Csángómagyarok
Szövetségéhez, ehhez a kérdéskörhöz, Solomon úrhoz van-e kérdés vagy hozzászólás; egy
körben tehetjük meg mindezt. (Jelzésre:) Kalmár Ferenc képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások a bizottság tagjai részéről

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Biztos, hogy más is
hozzá fog szólni rajtam kívül. Ha végigmegyek a prezentációdon - kezdjük a
nyelvhasználattal -, a nyelvhasználat tényleg egy nagyon nagy probléma, hogy vegyes, és már
családokon belül is tapasztaljuk román szavak beépítését a magyar nyelvtanba, sőt, ha nem
haragszol, nálad is volt ilyen ebben a prezentációban, de mindegy, ezt nyilván megértettük. Ez
annyira különbözik a tömbmagyar helyzettől - és ez még a ’80-as évekből származó saját
tapasztalatom -, hogy addig, amíg Székelyföldön például a román nyelvű nyomtatványokat
magyarul töltötték ki, a szórványrészeken meg Moldvában erről szó sem volt, szóval ők
teljesen a román nyelvre álltak át. Ami még nagyon nagy probléma ezen túl, az a vegyes
házasságok kérdése. Azt kell mondanom, hogy 56 éves vagyok, de életemben egyetlenegy
olyan családot láttam, ahol vegyes volt a férj-feleség, román-magyar vegyes házasság volt, és
magyar lett a gyerek, magyar iskolába jártak a gyerekek. Egyetlenegy ilyen családot láttam,
általában fordítva van. Sajnos, ezt a folyamatot nem tudom, hogy hogyan lehetne
megfordítani. Talán a magyar házak tudnának javítani a dolgokon, ahol lehetne a fiatalok
számára rendezni különböző bálokat, rendezvényeket, akár diszkót vagy ismerkedési estéket.

A másik a nyelvhasználattal kapcsolatban - itt az egyház szóba került -, hogy a római
katolikus egyház álláspontja, mondjuk így, nagyon furcsa, és mindig nagyon keményen
ellenálltak a magyar nyelv használatának, sőt, én brassói származású vagyok, és olyan
véleményt is hallottam annak idején Brassóban egy moldovai csángó hölgytől, hogy azt
mondta a pap a templomban, hogy a magyar az ördög nyelve, úgyhogy azt nem szabad
beszélni. Ilyen állapotok vannak, és ilyen vélemények vannak. Az asszimiláció ennek folytán
nagy, de én úgy gondolom, hogy minden magyar után utána kell menni, mint az elveszett
bárány után; nehéz a helyzetünk, de utána kell menni, mert nagyon kevesen vagyunk, és nem
engedhetjük meg magunknak, hogy akár egy ember is elvesszen.

Ami nagyon fontos: a rádió, tévé, újság. Nincs ilyenetek. (Solomon Adrián: Magyar
nyelvű nincs.) Ez nagyon fontos volna, ami kifejezetten Moldovának erről a részéről, a
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csángóföldi hírekről szólna, mert akkor megtalálná mindenki a saját problémáit a saját
környezetében. Nagyon fontos volna akár úgy elindítani, hogy először ingyen terjeszteni egy-
két évig, hogy ismerjék meg és szokjanak rá az emberek. Persze ehhez finanszírozás kell.

Azt azért elmondom, hogy a Solomon úr is tudja, hogy a bizottságunk kiemelten
akarja kezelni a gazdasági kérdéseket. Nemcsak a Kárpát-medencében, de a magyar lakta
területeken, így csángóföldön is, mert az identitás megtartásának az egyik alapvető

problémája a gazdasági kérdés, hiszen először is meg kell élni valamiből.
Szóval az oktatást terjeszteni kell.
Ami a magyar házakat illeti, és Bákóról volt szó, jó, persze, de én úgy gondolom,

hogy elsősorban a székelyföldi kapcsolatoknak az erősítése hamarabb hozna eredményt talán.
Hiszen ott tömbmagyarság van és a legközelebbi tömbmagyarság. Gyakorlatilag pár órás
utazási távolságban van egy tömbmagyar terület, iskolák, rendezvények, kultúra. Úgyhogy ez
talán hamarabb hozhatna eredményt.

Úgy gondolom, hogy egy bákói magyar háznak a felépítése kemény ellenállásba fog
ütközni, de ennek ellenére meg kell próbálni. Köszönöm szépen.

Máskülönben gratulálok a prezentációhoz és ehhez a sziszifuszi munkához, amit
csináltok. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék!

SOLOMON ADRIÁN elnök (Moldvai Csángómagyar Szövetség): Meg akartam
említeni, hogy van egy havi folyóirat, az a neve, hogy Moldvai magyarság, de ez nem a
mindennapi problémákat kezeli, hanem inkább kulturális folyóirat. Csángó rádió is van, de
internetes rádió, és a csángók nem nagyon férnek hozzá, ez inkább a nagyvilágnak szól.

És még csak annyit, hogy van egy nagyon pozitív példa is, a kostelki közösség, ahol a
fiatalok néhány év után visszatérek a hagyományos zenéhez, teljesen visszaállt a régi
hagyománytisztelet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán képviselő úr!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy itt az első
ülések egyikén már sor kerülhetett erre a prezentációra. Én abban pontosítanám az elnök úr
bevezetőjét, hogy minden területet fontosnak tartunk, de ha már valamilyen sorrendiséget fel
kell állítani, akkor ilyen sorrendben próbáljunk haladni, a csángómagyarok, illetve a
kárpátaljai magyarok helyzetéről minél előbb képet kapjunk, és próbáljunk meg
megfogalmazni cselekvési programot. De hát a többi területen is vannak problémák
szórványban. Ebbe most nem akarok belemenni. Az elnök úrhoz lenne néhány kérdésem.

Én is szeretném először is megköszönni a prezentációt, és hát látom, mindannyian
kerülünk olyan helyzetbe, különösen, ha újszerű a helyzet, de mi azt szeretnénk elérni, hogy
önöknek ne kelljen soha izgulni akkor, amikor valamilyen magyar hivatalos meghíváson
vesznek részt, mert izgulni valónk nekünk van, mert van még tennivalónk és a lelkiismeretünk
inkább azt sugallná, hogy nekünk kellene idegeskedni és izgulni.

Önök a lehetőségeikhez képest mindent megtesznek, mégis van néhány kérdésem. Az
egyik, hogy nagyon sok önkormányzat és civil szervezet próbál a maga erejéből és a maga
tudásával tenni annak érdekében, hogy a csángók helyzete javuljon. Az a kérdésem, hogy
mennyire tudják önök ezeket a kezdeményezéseket, próbálkozásokat koordinálni, irányítani,
információval ellátni és megfelelő mederbe terelni. Mondjuk hány magyar civil szervezettel,
illetve önkormányzattal van kiforrott szoros kapcsolatuk? Hogyha erre tudna majd választ
adni, ezt szeretném megkérdezni.
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És van még egy kérdésem, hogy a Bethlen Gábor Alap nyújtotta lehetőségekről
mennyire tudtak már tájékozódni, illetve mennyire látják a lehetőségeket. Vannak-e kellő
információik vagy ez még kiegészítésre szorul, és egy dolgot szeretnék megerősíteni: egy
olyan településen vagyok polgármester, ahol szlovák kisebbség él, egy jelentős szlovák
kisebbség, és ott látom azt, hogy a gyerekek, még ha szervezett keretek között tanulják
mondjuk az anyanyelvüket, nem kimondottan iskolai óra keretében, hanem kiegészítő

tantárgyként, akkor csak azok a gyerekek fogják ezt anyanyelvi szinten elsajátítani, akkor
nagyon tehetségesek, akiket nagyon motiválttá tudnak tenni. Tehát néhányan, nagyon szűk
körben, és attól tartok, hogy ugyanígy járunk mi a csángó gyerekeknél is. Hogy megpróbáljuk
sok gyerekkel megismertetni a nyelvet valamilyen iskolai óra keretében vagy azon túl, de
aztán azon túl, hogyha nincs családi motiváció, nincs egyéb motiváció, akkor nagyon szűk
lesz az a kör, aki ezt egész életében használni fogja és fontosnak fogja tartani.

Éppen ezért én kiemelném azt, hogy a médiumok közül olyan médium kellene
csángóföldön is és minden szórványban, ahol a beszélt nyelvet tudják gyakorolni, illetve
hallgatni, rádióban, televízióban. Tehát a sajtó, az olvasott nyelv messze nem az a nyelv, amit
a mindennapokban lehet gyakorolni, hogy hallom a híreket, az információkat a számomra
érdekes eseményekről. Én úgy gondolom, hogy nekünk azért kellene tennünk valamit, és
ebben önöknek kellene kezdeményezően fellépni, hogy vagy rádió vagy televízió
működhessen ebben a térségben. Köszönöm szépen.

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Kedves
Vendégeink! Nekem egy ügyrendi javaslatom lenne. Én azt javasolnám, hogy az összes többi
szervezetet is hallgassuk végig, hiszen akkor fogunk egy teljes képet kapni arról, ami a
moldvai csángók, illetőleg az ott élő magyarság helyzetét jelenti, és szerintem azt követően
beszéljük azt meg, hogy mi az, amivel mi tudunk segíteni abban a rendkívüli munkában, amit
önök tesznek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előbb mondtam, hogy a többiek is szót fognak kapni,
csak hogy a tájékoztatót le tudjuk zárni, szeretném megkérdezni, hogy szorosan a
tájékoztatóhoz akár az elhangzottakhoz, illetve a prezentációhoz van-e kérdés. Mert hogyha
nincsen, akkor még az elnök úrnak megadnám a szót, hogy kíván-e válaszolni Kőszegi
képviselő úrnak, és utána a többiek is szót kapnak, természetesen.

SOLOMON ADRIÁN elnök (Moldvai Csángómagyar Szövetség): Nagyon sok civil
szervezettel, magyarországi civil szervezettel, és úgy tudom, hogy 24 önkormányzattal van
aktív kapcsolatunk. Csak nem tudom most felsorolni mind őket, néhány példát tudnék
mondani, például a gödöllői önkormányzat, a tatai önkormányzat, hajdú-szoboszlói
önkormányzat.

A Bethlen Gábor Alappal tartjuk a kapcsolatot, próbálunk tájékozódni, hogy mik a
következő lépések, hogyan tudunk tájékozódni minél pontosabban, hogy mi lesz az új felállás,
a támogatási rendszer felállása. Úgy gondolom, visszatérve az ön tapasztalatára, hogy csak
nagyon kevés gyerek tanulja meg anyanyelvi szinten az anyanyelvét. De nálunk is ugyanaz
lesz, viszont egy egészséges második nyelvként vissza tudja tanulni a magyar nyelvet és ezen
belül is a saját faluban beszélt dialektusát. Tehát úgy gondolom, hogy minél több gyereknek
meg kell adni az esélyt, nem lesz száz százalék az eredmény. De remélem, hogy minél
nagyobb százalék lesz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megkérdezem, hogy kik szeretnének a
tájékoztatóhoz hozzászólni, illetve a saját szervezetüket röviden bemutatni, kiegészíteni az
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elhangzottakat. Akik ezt meg szeretnék tenni, azokat megkérném, hogy a bizottság és a
jegyzőkönyv számára legyenek szívesek bemutatkozni.

Hozzászólások a határon túli magyar szervezetek részéről

DIÓSZEGI LÁSZLÓ igazgató (Teleki László Alapítvány): Diószegi László vagyok, a
Teleki László Alapítvány igazgatója. Az alapítványról csak nagyon röviden, mert most nem
ez a lényeges, hogy a Teleki Alapítvány határon túli magyarsággal foglalkozik, foglalkozott
immáron 1990 óta, és ilyen tevékenységében természetesen a csángók is szerepeltek,
tudományos kutatásokat, rendezvényeket bonyolítottunk le. Az elhangzott beszámolóhoz,
illetve a csángókérdéssel kapcsolatosan azt tudnám hozzátenni, hogy a csángókérdés
egyszerre egy sikertörténet, ugyanakkor rendkívül sok problémát vet fel, különösen a jövő
tekintetében. Sikertörténet azért, mert ha nem indult volna be a csángó oktatási program, nem
kapott volna jelentős támogatást magyar kormányok és a magyar civil szféra részéről, akkor
azt hiszem, hogy ma nem beszélhetnénk a Kárpátokon túli magyarságról, hiszen már a ’90-es
években is nagyon sokan leírták ezt a népcsoportot. Nekem is voltak olyan erdélyi értelmiségi
ismerőseim, akik azt mondták, hogy ezzel már nincs mit kezdeni, és lám, van mit kezdeni,
több tízezren vannak most is. Sikertörténet európai tekintetben is, hiszen köztudott az, hogy
az Európa Tanács európai szintűvé emelte a csángóproblémát akkor, amikor 2001-ben
ajánlásokat fogalmazott meg, és veszélyeztetett kultúrájú kisebbségként jelölte meg a
csángókat, illetve a csángó kultúrát. Sikertörténet azért is, mert egyedülálló, hogy a
kormányzati és a civil szféra hosszú távon ilyen példásan együttműködve igen jelentős
támogatást tudott fordítani egy probléma megoldására, és még említhetném sikertörténetként
a sokat kritizált egyházat is, hiszen igen tragikus előzmények után 2008-ban sikerült elérni -
 aztán utána ennek a folyamatnak folytatása is lett -, hogy először elszigetelten, aztán utána
több alkalommal magyar nyelvű misét lehetett szervezni. Ennek a csúcspontja 2009-ben volt,
amikor jászi, magyarellenességéről hírhedt püspök, Petru Gergel Cserháti Ferenc Budapest-
Esztergomi segédpüspökkel közösen celebrált magyar-román nyelvű misét. Idáig a sikerekről.

A kudarcokról vagy problémákról: az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hogyan lehet
az, hogy gyakorlatilag ezt az elmúlt húsz évet vagy ebből is tízet, amikor már az oktatási
program működött, döntően szinte kizárólag csak magyarországi forrásból, tehát a magyar
kormány és a civil szféra támogatásával valósította meg a csángó közösség; elenyésző a
romániai forrás. Kérdés, hogy az időszak alatt majdnem végig kormányon lévő RMDSZ miért
nem tudott ebben hatékonyabban lépni. Ugyancsak kudarcként lehet megélni azt, hogy a
1,5 milliós erdélyi magyarság közömbös, ha nem ellenérzéssel viseltet a csángók irányában.
Itt óriási szükség lenne pozitív változásra. Az sem érthető, hogyan lehet az, hogy az Európai
Unióban egy több tízezres kisebbség még mindig nem használhatja a nyelvét az állami
oktatási intézményrendszerben, sőt határozottan és durván el van tiltva tőle; nem untatom
most a példákkal a tisztelt bizottságot. Ezt mindenképpen meg kell vizsgálni, és azt
gondolom, hogy politikai célként ki kellene, ki lehetne tűzni, tehát nem mint idegen nyelvet,
mert jelen pillanatban néhány csángó faluban a magyar mint idegen nyelv néhány órában
tanulható, hanem mint oktatási nyelvet választhatóvá kellene tenni. Ez elengedhetetlen.

Ugyanígy elengedhetetlennek látom azt, hogy Moldvában - lehetőleg Bákóban -
 magyar nyelvű középfokú oktatási intézmény nyíljon, hiszen e nélkül az output igen-igen
megkérdőjelezhető; a civil szervezet lehetőségei korlátozottak akkor is, ha erején felül teljesít.
Természetesen egyházi tekintetben is az előbb elmondott siker mellett igen jelentős
problémákat kell megoldani. Általános az egyházban az elutasítás és a magyarellenesség.
Mindezt azért ajánlom a tisztelt bizottság figyelmébe, mert az elnök úr, Solomon Adrián által
elmondott adatok - itt a demográfiára gondolok -, az elmúlt években jelentősen változtak, és
nem előnyösen. A legújabb, most befejezett kutatás szerint az említett 60-62 ezerről mára
45 ezer körülire csökkent a magyarul még beszélők száma, és rendkívül rossz a korfája ennek
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az adatnak, hogy a fiatalok, gyerekek sokkal kevesebben beszélik a magyart, tehát egy
rohamos fogyást is tapasztalni lehet. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy a
bizottság a napirendjére tűzte ezt a kérdést, mert a csángóügy ugyanakkor modell is, hiszen a
Kárpát-medence magyarságának többsége szórványban él, és ha csángóügyben - ahogy eddig
is - jelentős eredményeket tudtunk elérni, akkor ezeket a modelleket a Kárpát-medence
bármely területén fogjuk tudni használni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm.

PÁKOZDI JUDIT elnök (Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület):
Szeretettel üdvözlök mindenkit! Pákozdi Judit vagyok, a Keresztszülők a Moldvai
Csángómagyarokért Egyesület elnöke. A mi egyesületünk fogja össze azokat a
keresztszülőket, akik anyagi hozzájárulásukkal támogatják a csángóoktatás ügyét. Ez mint
civil szervezet, mint civil mozgalom, nagyon jelentős, példaértékű, és csatlakozom Diószegi
úrhoz, ez egy sikertörténet. Ami hiányzott nekem Solomon Adrián előadásából, az az, hogy
nem hangsúlyozta eléggé, hogy az asszimiláció milyen mértékben előrehaladott, és valójában
a csángó identitás kérdése az, amiről beszélnünk kell, hiszen a csángók nélkül nem valósítható
meg, és nem vihető sikerre, nem léphetünk előre a csángókérdés megoldásában. A csángók -
 és akkor kérem az elnök urat, hogy erősítsen meg, mert azért mégis ő az, aki kint él
közöttük -, ha az identitásukról kérdezik őket, akkor nem azt mondják, hogy magyarok,
hanem azt mondják, hogy katolikusok. Ugye így van többnyire? Kell, hogy megerősítés
legyen, mert csak akkor léphetünk tovább.

SOLOMON ADRIÁN elnök (Moldvai Csángómagyarok Szövetsége): Többnyire így
van, valóban, viszont mindig is megkülönböztették magukat a többségi lakosságtól.
Évtizedeken, sőt több mint egy évszázadon keresztül azt mondták nekik, hogy ők
Romániában élnek, tehát ezért románok; ezt mára már el is hiszik, tehát több kérdést kell
feltenni nekik, hogy a végén azt mondják, hogy ők katolikusok is, és nem románok.

PÁKOZDI JUDIT elnök (Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület):
Igen, és azután következik az, hogy magyar. Amit tehát én úgy gondolom, hogy mi
Magyarországról nagyon szeretnénk erősíteni, az az, hogy a csángóság identitása a helyére
kerüljön, megerősödjön, ehhez viszont fel kell tenni azt a kérdést ma, amikor a csángóvilág is
már beletartozik Európába, kinyíltak a határok, már Magyarország elvesztette azt a
vonzerejét, ami évtizedeken keresztül volt, hogy miért éri meg, miért fontos egy csángónak
ma az, hogy magyarnak vallja magát. Ha erre a kérdésre megtaláljuk a választ, akkor már az
utakat is könnyebb kijelölni. Valójában azért lenne jó neki magyarnak vallani magát, mert
magyarnak érzi magát; gondolom, a jelenlegi csángó lakosság kisebbik része érzi határozottan
ezt a magyar identitást. Fontos lenne, hogy magyarnak érezze magát, ha megmaradhatna a
szülőföldjén, ha ott boldogulhatna; valójában nekünk ehhez kellene segítséget adni, és ehhez
ad segítséget az oktatási program. Az oktatási program hatékonysága, az eredményei
elvitathatatlanok. Óriási dolog, hogy ennyi gyerek tanul. Tisztán kell látnunk - ezt mi,
keresztszülők is tapasztaljuk -, hogy ezek a gyerekek visszatanulják a nyelvet. Eltelt tíz év, és
óriási dolog, hogy huszonhárom faluban tanulnak a gyerekek. Elérkezett a helyzet ahhoz,
hogy egy kicsit továbblépjünk. Valami módon el kellene érni azt, hogy a gyerekek fontosnak
tartsák azt, hogy magyarul tanuljanak. Úgy tűnik, hogy ehhez kevés csak ez az általános
iskolai oktatás, előnyben kellene részesíteni, vagy nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni
például az óvodai oktatásra; erről volt szó, és már szép sikerek vannak benne. Az oktatási
program az óvodában azért is fontos, mert a szülők dolgoznak nyáron a mezőkön, tehát a
családokat is tehermentesíti, és a gyerek óvodás korban tanul, akkor nagyon fogékony, tehát
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az óvodai programot kellene nagyon támogatni, és nagyon fontos lenne egy olyan program,
ami a továbbtanulást, de nem elsősorban az egyetemi továbbtanulást, hanem a szakképzést
segítené. Ehhez járulhatna elképzeléseink szerint - mi mint keresztszülők gondoljuk ezt - egy
olyan pályakezdési támogatás, ami lehetővé tenné, hogy a csángó fiatalok megmaradhassanak
a szülőföldjükön. Tanulnának az óvodában, az általános iskolában, utána kapnának egy
szakképzést – hogy hol és mit, ebben kellene segíteni, itt lenne Erdélynek nagy szerepe, hogy
ne kelljen messze menni nekik -, és aztán kaphatnának egy támogatást, amivel elindíthatnánk
a kisvállalkozásukat. Nyilvánvalóan ez kezdetben egy kisebb kört érintene, de talán ez
gyakorlati szempontból hatásos lenne.

A keresztszülők gyakran találkoznak a vallásgyakorlás gondjával, és én most itt
elsősorban a keresztszülők nevében beszélek: én úgy gondolom, hogy ez szinte egy külön
szervezet feladata lenne. A csángók valaha gyakorolták a hitüket magyarul, ismerték az
énekeket, a nagyszülők, az öregek között még sokan vannak, aki ma is ismerik az énekeket, az
imádságokat, de már senki nem ismeri a liturgiát. Ahhoz, hogy ezt visszatanulják, hogy
felelevenítsék, segítségre lenne szükség. Ezt a segítséget a civil szervezetek nem tudják
megadni. Voltak kezdeményezések, és nagyon nehezen megy a dolog, tehát úgy gondolom,
hogy vagy egy külön szervezet kellene erre, vagy egyházi feladattá kellene tenni -
 mondhatnám azt is, hogy egy misszióvá -, hogy a csángóföldi magyar nyelvű
vallásgyakorlást erősítsük. Jelenleg ez nagyon nehéz helyzetben van, majdnem a
legveszélyesebb helyzetben.

A továbbtanulás kérdése elég nagy gond. A Magyarországra 10-12 egyetemista tud
évente jönni tanulni. Nem nagyon lelkesen jönnek, messze vagyunk, és kicsi a támogatás,
tehát el kellene dönteni, hogy mi a prioritás: az, hogy Csángóföldön tanítjuk, képezzük a
fiatalságot, és jobban támaszkodunk Erdélyre, avagy a továbbtanulásnak ezt a módját, hogy
kiterjesztjük, megvizsgáljuk, hogy hol lehetne még Erdély-szerte tanulni a gyerekeknek, és
természetesen ezt a magyarországi továbbtanulást a maga módján támogatjuk, de azt be kell
látni, hogy aki évtizedekre eljön a szülőföldjéről ilyen távolságra - mert azért mi
1000 kilométer távolságra vagyunk -, az ritkán megy haza. Ez nem azt jelenti, hogy elveszti a
kapcsolatát a csángó világgal, hiszen tartja a családjával a kapcsolatot, de ritkán megy vissza,
és lesz tevékeny résztvevője a csángó életnek. A csángó rádióról volt szó, hogy működik, de
nem tökéletesen teszi meg azt a feladatát, nem tölti be azt a szerepét, amire igazán szükség
lenne.

Még egy dolog van, és aztán befejezem, hogy a magyar házak óriási jelentőségűek,
hiszen a csíráit jelentik annak, hogyan lehet magyar közösségeket szervezni. A magyar
közösségekre, a felnőttoktatásra is kellene energiát fektetni, hiszen a felnőttek végképp
magukra vannak hagyva; a gyerekekkel már foglalkozunk, ezres számokkal, de a felnőttek
magukra vannak hagyva. A magyar házak nagyon jó lehetőséget jelentenének a közösség
megteremtésére, egyetlen kérdés van, hogy hogyan lehetne azt biztosítani, hogy ezek a
magyar házak hosszú távon a magyar oktatás és kultúra ügyét fogják szolgálni odakint, mert
egy rossz gazdasági helyzet, egy döntés esetleg más irányba terelheti - teszem azt, a
vállalkozások irányába -, tehát mi, keresztszülők nagyon fontosnak tartanánk, hogy valahogy
ez rögzítve legyen, hogy ezek a magyar házak, amik adományból létesültek, és ebben benne
van a mi adományunk is, hosszú távon és véglegesen a magyar kultúra ügyét támogassák.
Köszönöm szépen. Biztos sok minden eszembe fog még jutni, de ez volt a legfontosabb, amit
elmondtam volna.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyi gondolat és annyi probléma, gond merült fel; én
mindenkit szeretnék kérni arra, hogy ne úgy vegye ezt a mai bizottsági ülést, hogy amikor
innen felállunk, akkor megoldottuk a csángókérdést, és utána következhet majd Kárpátalja,
aztán Szlovénia és a többi - nagyon jó lenne, ha így lenne, mondja alelnök asszony -, ez
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tájékoztató jellegű, ez egy kezdeményezés, hogy egyáltalán parlamenti szinten is halljunk
arról, amely az egyes magyar népcsoportokat jellemzi ma, 2011-ben. Megadom a szót.

PETRÁS MÁRIA (Szeret-Klézse Alapítvány): Petrás Mária vagyok, Diószényben
születtem, Moldvában. Ha hivatalosan kell itt lennem, akkor az itteni Moldvai Magyar
Oktatásért Alapítvány egyik alapítója vagyok, a másik a fiam, ő is itt van. Szomorúan akarom
kifejezni örömömet azért, hogy itt lehetünk. Azt hiszem, a moldvai magyarság történelmében
először történik meg az, hogy a magyar kormány, Magyarország vagy magyarföld - ahogy mi
hívtuk Magyarországot gyermekkoromban - asztalára kerül a mi ügyünk, ami évszázadok óta
elhúzódott, és még mielőtt behunynánk a szemünket, mégis sikerült embereknek kiharcolni
azt, hogy itt lehetünk. Azt gondolom, hogy az őseink is itt vannak, és egyeseinket ostoroznak,
mások felé meg mosolyognak.

Nagyon örülök, hogy Kőszegi képviselő úr említette azt... Én azt hiszem, hogy annyi
sok kudarc van minden kezdeményezésben, és én nagyon hiszek abban, ha magyar média
lenne, hogy szinte ilyen passzív módon visszajusson az, amit elloptak az ottani emberektől,
vagy amitől meg voltak fosztva annyi idő óta, szinte természetesen visszajusson hozzájuk. Ők
már annyit voltak erőszakolva, hogy már félnek mindenféle ilyen élesebb kezdeményezéstől,
és biztos vagyok benne, hogy egy ilyen magyar média nagyon segítene, és ahogy Diószegi úr
és Juditka, te is mondtad, nagyon jók ezek a dolgok, és adja a jóisten, hogy megvalósuljanak.
Mi a ’90-es évek elején azt gondoltuk, hogy nagyon sok minden fog nagyon gyorsan történni,
és azt gondoltuk, hogy magyar kultúrház lesz nagyon gyorsan Bákóban és sok más minden.

Azt akarom mondani, hogyha ennek a bizottságnak lesz ereje vagy lehetősége, vagy
ha tudnak valahol segíteni sok mindenben, én azt mondanám, hogy nagyon-nagyon fontos
lenne, majdnem feladtam, de a ’90-es elején is mondtuk, hogy nagyon fontos lenne. Mondjuk,
ha az otthoni kántor megtartotta a magyar miserendet, a magyar énekeket, nagyon sok
mindent és ma már nem lehet szájról szájra bízni azt, amit évszázadokon keresztül így őriztek
meg. Én azt gondolom, és ezt mondtam a ’90-es évek elején is, hogy nagyon gyorsan kéne
kiadni egy két- vagy háromnyelvű imádságos könyvet. És azt bárki, egy szervezet nem tudja
megoldani, csak ha ezt össze lehetne fogni. Két vagy három nyelvű kéne: magyar, latin és
talán még román nyelven is, nem tudom, ezt majd döntsék el. De magyarul mindenképpen. Én
azt gondolom, és ezt nem adom fel, ha van lehetőségem elmondom, minden házban ott kéne
legyen. Még most is. Ott kéne legyen, és legyen lehetőségük meglátni, még románul is, mert
nagyon házban nem tudnák máshogy. Egy oldalon belül ki lehetne találni, hogy milyen betűt
hogy lehet olvasni, és egy ilyen betéttel mellé.

Magyar tévé és magyar rádió, és nem utolsó sorban, de én utolsónak hagytam, pedig
ez lenne a legfontosabb: a moldvai magyarságot megfosztották a nyelvétől, megfosztották a
magyar misétől úgy, hogy soha nem kérdezték meg. Soha nem voltak megkérdezve. Most egy
kicsit késő, hogy megkérdezzük, hogy ők magyarnak vallják-e magukat. Mivel a nyelvújítás
előtti nyelvet beszélik Moldvában, a gondolkodás is más. Magyarországon csak a XIX. század
végétől kezdve magyar állampolgárok, meg megerősödött a magyar nemzeti tudat. Én azt
gondolom, hogy egy nagyon hibás megközelítés az, hogy megkérdezzük, hogy minek érzi
magát. Szerintem erről most szó sem lehetne, mert akkor csak a rossz oldalunkat, a sebeinket
mutogatjuk ezzel, ha így közelítjük meg ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy mivel úgysem
voltak soha megkérdezve, az egyház, ez a bizottság, a magyar kormány, azok a szervezetek,
amelyeknek a szívén-lelkén van ez a kérdés, harcoljanak ki egy misét. Ha elmegyek Nyugat-
Európába vagy bárhová, ott van, hogy latin mise, egész Erdélyben is. Elmegyünk Brassóba,
van négy nyelven mise, ott van a miserendben. Én arra kérem önöket és mindenkit, mert nem
a csángókat kell megkérdezni már erről, mert nem olyan állapotban vannak. Ki kell harcolni
azt, hogy egy magyar mise legyen minden templomban, ha nem minden nap, akkor minden
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vasárnap, egy csendes mise! Nem ő kell, hogy kérjék, mert tőlük úgy volt elvéve, hogy nem
kérdezték meg.

De tartozik a magyarság azzal, hogy a moldvai magyarságnak legyen magyar miséje.
Ha csak négy asszony megy be először, tartozunk ezzel. Nem kell megszámolni, hogy hányan
mennek be először a misére. És én reménykedem abban, hogy mivel itt vagyunk, a jó isten
megsegít, hogy ne legyen hiába semmise, még az se, ami elveszett. Mert nagyon sok ember
úgy született meg és úgy halt meg, hogy megkérdezte, hogy tényleg Magyarországon
magyarul beszél mindenki. Egyik nagyapám ezt kérdezte az egyik testvéremtől 1995-ben,
hogy tényleg, Magyarországon mindenki magyarul beszél. Köszönöm, hogy figyeltek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd mondjak analóg példákat akár itt Magyarországon
is. Azt szoktam mondani, hogy a csángósodás egyébként nemcsak csángóföldön, meg
szórványban, hanem az egész magyar nyelvterületen zajlik, hogyha végiggondoljuk azokat a
problémákat, amelyeket önök felvetettek, akkor ezek a problémák nem egyediek, nemcsak a
csángóknál jelentkező problémák, hanem az egész magyar nyelvterületen, az egész magyar
nemzet körében, de azt is lehetne mondani, hogy európai mértékekben jelentkező problémák.
Amely problémák nagyon-nagyon koncentráltan jelentkeznek ennél a magyar népcsoportnál.

A magyarországi nemzetiségi politikára, hogyha gondolunk vagy a magyarországi
nemzetiségek általános helyzetére, hogyha gondolunk, én mondjuk a magyarországi
németekét ismerem egy kicsit jobban, akkor hogyha egy magyarországi németet
megkérdeznek, hogy ő minek vallja magát, akkor ő egyértelműen magyarnak vallja magát. És
hogyha csak a népszámlálás ilyen sorból állna, akkor lehet, hogy Magyarországon csak
néhány ezer németet lehetne kimutatni, de ha már megkérdezzük az identitásáról vagy
megkérdezzük az anyanyelvéről vagy a második nyelvről, vagy hogy egyáltalán még milyen
kultúrkörhöz tartozónak érzi magát, akkor nagyon szépen és nagyon gyorsan ki lehet azt
bontani, hogy ő magyarországi német. És a többi nemzetiségnél is végigmehetünk, tehát
nemcsak a csángókra jellemző gondolkodásmód ez, de talán a magyar népcsoportok közül
leginkább őrájuk jellemző gondolkodásmód.

Horváth Szilárd, tessék!

HORVÁTH SZILÁRD elnök (Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány): Köszönöm
szépen. Fél éve töltöm be ezt a tisztet, előtte kuratóriumi tagja volt ugyanennek az
alapítványnak. Magam is keresztszülő vagyok, 12 és 14 éves lányaim mellett egy 13 éves
csángó kislánynak vagyok a keresztapja most már hat éve. A saját családomon belül
tapasztalom azt, hogy az asszimiláció milyen előrehaladott. A kislány nővére és bátyja még
magyarul beszélt otthon a családban, a szüleivel, ő már vegyes nyelven, az öccsei pedig már
románul beszélnek. Tehát van mit tennünk ebben az ügyben is, és az a nagyon komoly
meggyőződésem, hogy ebben az ügyben az én gyerekeim a legjobb magyar tanárok. Minden
magyar tanárnál jobbak, mert hogy amikor a kislány eljön Magyarországra vagy az én
gyerekeim mennek ki hozzájuk, akkor ott nincs mese, magyarul beszélnek, és korosztályban
beszélnek magyarul. Úgyhogy hihetetlenül értékes tevékenység az, amit a keresztszülők
végeznek, de így lehet igazán értékesen végezni. Mondhatom azt, hogy az anyanyelvi
táboroknál és mindenféle más megoldásnál jobb az, amikor a keresztszülők családokhoz
viszik el a gyerekeket, és a keresztszülők gyerekei vagy maguk a keresztszülők folyamatosan
magyarul beszélnek azzal a kislánnyal vagy kisfiúval egy-két hétig vagy egy hónapig, amíg itt
van Magyarországon. Ez a legkomolyabb dolog, amit meg tudunk tenni. Azt kellene nyilván
elérnünk, hogy egyébként minden magyarul tanuló csángó gyermeknek legyen egy befogadó
családja Magyarországon, és ha van a mostani néhány száz vagy ezer helyett, 2-3-4-5 ezer
ilyen család Magyarországon, akkor nagyon sokat tudunk tenni.
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Az alapítványról egy kicsit részletesebben. 2005-ben alapították az alapítványt Petrás
Mária és Petrás Róbert azzal a céllal, hogy Magyarországon adományokat tudjunk gyűjteni a
csángómagyar oktatás, szociális programok és egyebek javára, és ezt törvényesen, átlátható
módon tudjuk kijuttatni. 2006-ban 40 millió forintot juttattunk így ki Moldvába, 2007-ben 50
millió forintot, 2008-ban 70 millió forintot, 2009-ben, ekkor már 1 százalékot is lehetett
gyűjtenünk, 71 millió forintot, és 2010-ben – ez az előzetes adat – körülbelül 65 millió
forintot. Ebből azért látható, hogy a növekedés egy idő után megállt, a gazdasági válság és
egyebek nagyon befolyásolták a keresztszülők adakozási kedvét is. De az is látható ezekből az
adatokból, hogy volt olyan idő, amikor a civil szféra az állami szféránál egy kicsit nagyobb
arányban vállalta ennek az oktatásnak a terheit. Ha ez a támogatás nincs, akkor a moldvai
magyar oktatásnál nem mondhatnánk el, hogy ma huszonnégy helyszínen van oktatás, mert
bizony, nem tudták volna ennyi helyen beindítani, tehát mindebben nagyon komoly szerepük
volt a keresztszülőknek és ezeknek a támogatásoknak. Ha megnézzük, összesen mennyi pénz
ez, ez bizony, 300 millió forint körül van ez alatt az öt, majdnem hat év alatt; ez nagyon
komoly összeg, ebből körülbelül 200 millió forint az, ami konkrétan keresztszülő-
támogatásokból jött be, a többi cégek, önkormányzatok adománya. Az önkormányzatok,
amelyekkel a Csángómagyar Szövetség kapcsolatban van, nagyrészt rajtunk keresztül tudták
támogatni a csángó szövetséget.

A következő időszakban egyrészt növekedni szeretnénk, tehát azt gondoljuk, hogy a
civil szférában is van még tartalék, és tudunk olyan programokat felállítani a civil szféra és a
céges szféra meg az önkormányzati szféra számára is, amely támogathatóvá teszi az oktatási
programot. Több ilyen lehetőség van. Az egyik maga a keresztszülőprogram, amelyben
magánszemélyek, de akár cégek vagy adott esetben kisebb közösségek is tudnak egy-egy
gyerekért felelősséget vállalni anyagilag is, de ha lehet, akkor személyes felelősséget is; a
másik ilyen lehetőség a tanárok támogatása. Van olyan önkormányzat, amelyik arra ad pénzt,
hogy annak az önkormányzatnak a területéről Moldvába kimenni szándékozó jövendő tanárt
tudja támogatni. Ezzel kicsit saját magát is támogatja, mert egy emberrel kevesebbről kell
adott esetben otthon gondoskodni, ráadásul hihetetlen jó kapcsolatokat épít azzal a
településsel, ahova az a tanár kimegy, tehát később ez nagyon jól kamatoztatható, és azt
hiszem, hogy ebben például komoly tartalékok lehetnek. Lehetséges gyermekek háza építését
támogatni. Ide olyan programot alakítottunk ki, amelyben, ha egy cég vagy egy önkormányzat
támogatja ezt a programot, akkor attól függ, hogy milyen mértékben támogatja, vagy egy
szobát, vagy akár az egész gyermekek házát is el tudjuk nevezni róla, hosszú távon ott marad
a támogatás ezen a településen, és hosszú távon büszke lehet az önkormányzat vagy a cég
arra, hogy ezt a támogatást megtette. Azon kívül pedig, amikor nyáron a tanulókat vagy éppen
a cég alkalmazottait szeretné valahol üdültetni, akkor egy ilyen csángó faluban rendelkezésére
áll a gyermekek háza, oda lehet menni, és ezzel megint a civil-civil kapcsolatokat tudjuk
erősíteni.

A vallási program támogatásában annyival tudunk segíteni, hogy adott esetben két
vagy három nyelvű misekönyvet, bizony, nagyon szívesen támogatnánk, kiadványokat
támogatnánk szívesen. Ebben a pillanatban nincsen csángók történelméről szóló könyv
gyerekeknek, tehát nincs egy olyan kis füzetke, ahol a csángó gyerek el tudná olvasni a saját
népének történelmét abban az olvasmányos formában, ahogy egy kisgyereknek erre szüksége
van. Nagyon szívesen lépnénk ebben is. Azt gondoljuk egyébként, hogy a következő időszak
egyik munkája lesz - és az első beszélgetésen már túl vagyunk ebben Nagy Bercellel és
Brendus Rékával -, hogy próbáljunk meg az állami szférával együttműködni, és ez a mostani
beszélgetés is nyilván ezt a lehetőséget vagy ezt az esélyt növeli, mert azt gondoljuk, hogy a
civil szférának ott kellene szerepet vállalnia, ahol az állam esetleg már nem tud vagy nem
akar szerepet vállalni. Szépen ki tudnánk egészíteni egymást, és adott esetben egyébként
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utána a támogatás tervezésénél is ezt tennénk, és a támogatás elszámolásánál is ezt tudnánk
tenni, tehát azt gondoljuk, hogy ennek nagyon sok haszna lenne.

Nagyon komolyan át kellene gondolnunk majd a közeljövőben azt, hogy a nemrég
elfogadott romániai kisebbségi oktatási rendelkezések milyen lehetőséget biztosítanak arra,
hogy másként történjen majd az oktatás Csángóföldön. Éppen mai hír volt, láttam valahol,
hogy körzetenként egy kisebbségi oktatási központot létre kell hozni majd a román oktatási
törvény értelmében; akkor ezt már lehet, hogy nem nekünk kell megtenni, mi akkor tudunk,
mondjuk, az óvodai oktatásra koncentrálni. Úgy látom, hogy ehhez nagyon sok szféra
együttműködése kell, elsősorban a magyarországi civil és állami szféráé, de bizony, a
romániai állami szférát sem hagyhatjuk már ki ebből. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni!

JÁKI SÁNDOR TEODÓZ elnök (Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális
Egyesület): Jáki Sándor Teodóz vagyok, bencés szerzetes, katolikus pap, a Lakatos Demeter
Csángómagyar Kulturális Egyesület elnöke vagyok több mint egy évtizede. Amiért most
kértem, hogy bejöhessek, a konkrét ügy az, hogy Pusztinában restaurálják a templomot,
kívülről mintha meglett volna már, belülről festik. Ennek az egyik következménye az, hogy az
oltárt, egy régi falnak támasztott oltár, tehát úgynevezett háttal miséző oltár, és van előtte egy
szembe miséző oltár, egy kicsi, ami nem takarja el a főoltárt... A főoltár festménye egy
Benczúr-utánzat, nem művészeti szempontból beszélek róla, de mindenképpen ott van Szent
István király, amint felajánlja a koronát a magyarok nagyasszonyának, a korona is olyan
szépen van meg, mint a Parlamentben lehet látni és tisztelni. Abban, hogy restaurálják a
templomot belülről, kifestik, önmagában semmi kivetnivaló nincs, mert rászorul, de ilyenkor
következik be a következő: öt Szent István-templom volt Csángóföldön, Szent István király
templom - ők augusztus 16-án ünneplik, mert a világegyházban úgy van, csak nálunk van
augusztus 20-a -, és az öt templom közül négyet már eltöröltek. Az egyiket, túl a Szeret
folyón, úgy, hogy restaurálták a templomot, és a főoltár Szent István király képe helyett
festettek egy Szent István első vértanút, mondván, hogy mégiscsak megtisztelő ezentúl
nemcsak Szent István királyt tisztelni, hanem azt, akit Szent István király védőszentnek
tisztelt. Eltűnt a Szent István király templom, a patrocínium, így mondják ezt, a Szent István
király tiszteletére épült templom nem lett már tovább Szent István király templom. Én voltam
abban a templomban, felmentem a haranghoz, szép magyar, pontosabban latin felirat van, de a
harangot Budapesten öntötték. Tovább nem tudtam menni, abban reménykedtem, hátha
megtalálom az ősi Szent István király festményt, mert Domokos Pál Péter atyai jó barátom,
mintám a csángók kutatásában és tiszteletében, még látta azt, és le is fényképezte.
Reménykedtem benne, hogy megtalálom, de nem találtam meg.

A másik Szent István király templom Szőlőhegyen volt, itt Onyest közelében van hét
vagy nyolc tiszta magyar község az én véleményem szerint, és ahogy mindenki, aki ott él,
lévén katolikus, mind csángó származású. A csángó szónak van pejoratív értelme, és néha ők
is érzik azt, hogy pejoratívan mondják rájuk, hogy csángók; ők ezt használják, én a
csángómagyart használom minden írásomban, ami nem egészen reális, de legalább hallatszik
a csángó mellett mindjárt a magyar szó is. Nem magyarok, pontosabban dehogyisnem, de
nem olyan értelemben magyarok, hogy ezt ők valaha is életükben megvallották volna,
azonban amikor elmentem Radukanénbe - ez egészen északi csángó község -, és megtudtam a
barátomtól, a plébánostól, hogy már senki nem beszél a faluban magyarul, csángóul, öt éve
halt meg az a bácsi, aki még tudott magyarul, csángóul, és arról a vidékről mondták a
lipcsei..., bocsánat, ha nincs itt valaki, aki magyar nyelvész, akkor meg merem mondani, így
mondták annak idején, csúfolódás van benne, hogy finnugrászok, tehát a finnugrászok
megállapították, a lipcsei is, a Vargrant meg a finnországi is megállapította, hogy így
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beszélhettek az ősmagyarok - ez az I. világháború előtt történt -, ahogy Radukanénben még az
a bácsi beszélt, aki öt évvel korábban halt meg.

Amikor mi magyarok, magyarországiak elmegyünk oda és várjuk a magyar helyesírás
szerint pontos beszédet, egészen konkrétan tudom, négy hete történt, a kisinyovi magyar
származású püspök a Kós Antal, ő maga mondta ezt, hogy nincs kedvem, nem beszélek
szívesen magyarul. Hát csángóul, nagypatakiasan tud beszélni, gyönyörűen. Nem szíves, mert
a székelyek, erdélyiek kimosolyognak. A magyarok azt mondják, hogy hiába figyeltem, alig
értettem a szavát. Ő így mondja: „meghót” az édesapám. Ismertem, tegező pajtásom volt a
kisinyovi püspök édesapja. „Meghót!” Erre mondja neki a mellette lévő, hogy „te, hát én is
így mondtam! Hát a dunántúli nagyapám még így mondta, hogy meghót valaki.” Nagyon
kellene, jobban kellene becsülnünk a csángómagyar kiejtést is.

Ismerek olyan családot Magyarországon, akik megtanultak egy csángó szótárt és úgy
beszélnek odahaza. Jó, egy van talán csak ilyen, de önmagában nagyon szép. A csángók nem
tudnak örülni, a csángók mindig örvendenek. Örülni az őrültek házában is lehet, de örvendeni
azt a csángók és az erdélyi magyarok is így mondják, a székelyek különösen.

A másik, soha nem mondják a gyereknek, hogy köszönd meg az ajándékot. Nem azt
mondja a gyerek, hogy „köszi”, mint a budapesti tévében. Pénzt kap érte az illető, ezért a
pösze „köszi”-ért. Elképesztő rossz érzésem van, mert ők azt mondják mindig: „isten fizesse!”
Na jó, rendben van szöszöző csángó, aki így mondja: „Iszten fizessze!” De ha ezt kislány
mondja, egyenesen bájos.

Jövő időben soha nem beszélnek úgy, hogy holnap elmegyek Bákóba. „Holnap
elmegyek Bákóba, ha isten is megsegít. Vagy segítsen meg az isten.” És ezzel kapcsolatban
hadd mondjam mindjárt Benda Kálmán véleményét, aki írta is, tanította is. Ő a Ráday utcában
a református egyetem első rektora volt. Így írja: „végül mi volt tehát az, ami a moldvai
magyarokat a korábbi évszázadokban és az újabb idők elnyomó, beolvasztó román
politikájával szemben megtartotta magyarnak?” Azt kell mondanunk, Benda Kálmánt idézem,
hogy ez katolikus vallásuk volt, vagyis, „a katolikus vallás, amely számukra egyszerre
testesíthette meg a hitet és a magyarságot, amely tudatosította” - nem tudom, miért nem
mondtuk ki ezt bátrabban, hogy az ortodoxokkal szemben. Az oláh ortodoxokkal szemben, de
ez nem pejoratív náluk, ahogy nálunk azt mondom, hogy tót, az nem pejoratív, csak ők veszik
annak, ezért kerülöm velük szemben – „a görögkeleti románoktól eltérő kultúrájukat, és
lehetővé tette, hogy megőrizzék hagyományaikat”. Mindez azonban, Benda Kálmán szerint
nem lett volna lehetséges, ha a moldvai magyarságban nincs meg az az elszánt akarat, hogy
magyar akar maradni. Ha nem is pont ezt a szót használta. Akik kijöttek 1942-ben, mert 1941-
ben visszajött Észak-Erdély, és akkor a bukovinai magyarok mintegy 15 ezren elhatározták,
hogy nem akarnak román katonák lenni a fiatalok, inkább kiszökdöstek Magyarországra,
Észak-Erdélybe. Akkor jött a megegyezés Bukarest és Budapest között, hogy kijöhet, aki
akar. Ezer csángó jött ki a 15 ezer bukovinai székellyel együtt. Hadd mondjam csak
dicsekvésképpen, hogy mind az öt faluban, Hadikfalván, Andrásfalván, Istensegítsen,
Fogadjistenbe és Józsefalvába elmentem csak azért, hogy ott lehessek, és még találtam egy
magyart Istensegítsen, bemutatkoztam neki, ki vagyok, ő mondta, hogy dicsértessék a Jézus
Krisztus, én meg Szőcs Gergely vagyok. Azt hittem, hogy elektromos áramütés ér, annyira
meg voltam hatódva.

Egyet szeretnék még említeni: semmit nem segítünk a csángókon, ha autóbusszal
odamegyünk a pusztinai templom bejárata elé nagy feltűnően, kijelentjük a papnak, hogy ma
fél ötkor mise legyen, magyar mise, mert hoztunk egy indiai papot, aki tud magyarul, és erre
mondja a pap neki, nem lehet fél ötkor ez, mert akkor a bérmálási előkészítő van, és nagyon
szigorú, ha valaki kétszer nem megy el a gyerekek közül, akkor átteszi a következő turnusra,
vagy átmehet a szomszéd faluba bérmálkozni. És ha jön a hír, hogy nem engedte meg, húzzák
meg a harangot, nem engedte meg a pap, és nagyon keményen kritizálják őket.
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Még hadd térjek vissza a pusztinai templomra. Szőlőhegyen úgy változtatták meg a
restaurálás közben a templom patrocíniumát, Szent István királyról Rózsafüzér királynőjévé,
megtehették, mert volt olyan húsz év, amikor Róma a kommunista kormány miatt nem tudott
találkozni velük semmiképpen, ezért adott előre engedélyeket. Ilyen előre engedély az, hogy
az olyan templomot, amelyet püspök templommá szentelt, nem pap engedéllyel megáldott,
hanem püspök a saját hatalmánál fogva megszentelte – neki van csak joga erre –, hogy ezt
megváltoztatni római engedély nélkül nem szabadott. De abban a rendkívüli húsz évben,
amikor – nem akarom kimondani, hadd mondjam csak így, hogy - MC, így írják a nevét, hát a
Kárpátok géniusza nem engedte meg. Ilyenkor kihasználták azt, hogy a szőlőhegyi templom,
a magyarfalusi templom, azután egy másik, nem jut eszembe, de nem szűnt meg a pusztinai
templomnál a Szent István király tisztelete. Ha  a püspök eljön bérmáláskor, éppen akkor,
mindenkiről beszél, csak Szent Istvánról nem. Az ő dolga.

Most nyáron, egy évvel ezelőtt a bukaresti apostoli nunciusnak bemutattak,
beszélgettünk, egyszer csak valaki azt mondja, hogy őt nem szereti ám a jászvásári püspök.
Kérdezte a nuncius, hogy miért. Azért, mert szereti a csángókat. Én még csak 105-ször voltam
kint, ’78-ban mentem ki először, a 102. nem szabályos, mert nem én mentem ki hozzájuk,
hanem ők jöttek be arra a bizonyos csángó misére, és Csobotfalván én mondtam. 28 percig
beszéltem nekik arról, hogy mit tanultam én vallásilag, vallási szokásban a
csángómagyaroktól. Helyeselték, hogy tényleg sokat tanulhattam tőlük.

Most hogy a restaurálás következtében a pusztinai Szent István király oltárképpel mi
lesz, az eddigi szokásrend szerint bejön az, hogy megpróbálják. A pusztinaiak nem engedtek,
már többször próbálták, nem engedtek ebből. Az előbb elhangzott, hogy hogyan kellene
mondani vagy hasonló, én már beszéltem hivatalosan is magyarul odakint, prédikációt is
mondtam, mert a barátom unta a második felét a prédikációnak Bukarestben. És még röviden
Klézsén kellett egyszer beszélnem. Hogy most ennek mi lesz a jövője, nem vagyok jós, de
valamit már szinte tenni kellene már most, hogy ha odaérnek a restaurálásban a főoltárhoz,
akkor érezzenek akadályt. Mondom, a pap jóindulatú, ismerem, de hogy érezzenek... Ezt
tegnapelőtt tudtam meg.

Még valamit szeretnék mondani, hogy amikor előkerül a csángók erdélyi taníttatása,
körülbelül húsz éve figyelem, soha nem jön elő a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet
Líceum, ahol a legbiztosabban kapnák meg a katolikus csángók a katolikus gimnáziumi
műveltséget, illetve az általános iskolait is. Valahol ezt le kellene szögezni, nem tudom,
milyen formában. Vittem én magyar házba szép keresztet, csángóknak kedves ilyen
foszforeszkáló keresztet, akkor még fel is tettük a falra, csak úgy odaillesztettük, aztán voltam
még egyszer, és már nem volt ott. Szeretném megkérdezni, hogy a hatodikos csángómagyarok
iskolájában vagy közösségi házában miért kell kitenni a feszületet. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak. Hosszabbra sikerült, mint szerettem volna.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük az értékes gondolatokat. Senkit sem szeretnék
korlátozni, de lassan-lassan be kell fejeznünk a bizottsági ülésünket, hiszen a parlament ülése
13 órakor kezdődik, és előtte még másik bizottsági ülés is van, úgyhogy szeretném megadni a
szót Petrás Róbertnek.

PETRÁS RÓBERT (Szeret-Klézse Alapítvány): Köszönöm szépen a szót. Ígérem,
hogy rövid leszek. A moldvai magyar problémákról beszélünk, kicsit az az érzésem, hogy
csapongva, és így a tisztelt bizottság számára kevésbé feldolgozhatóan. Az lenne a
javaslatom, hogy ma megismertek egy moldvai magyar szervezetet, az MCSMSZ-t, aki saját
tevékenységét bemutathatta, de ezen a szervezeten kívül Moldvában még közel 14-15
szervezet van, akiknek én azt javasolnám, hogy üljenek le együtt, beszéljék meg, állapítsanak
meg egy diagnózist a moldvai problémákról, ezek megoldására egy akciótervet, és akár még
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az idei évben a tisztelt bizottság elé terjesszék elő, megfogalmazva a konkrét kérdéseiket,
segítsék kérésüket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony!

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy
köszöntsem még egyszer kedves vendégeinket, és az első szó hadd legyen a köszöneté azért,
amit önök tesznek magyarságért. Tökéletesen egyetértek Petrás úr javaslatával, én magam is
azt javasoltam volna, hogy készítsünk egy problématérképet arról, amihez a következő
időszakban mi magunk azzal a hozzáadott értékkel hozzá tudunk járulni, hogy valóban elérjük
azt a célt, ami ott a nyelvoktatást, kultúra, hagyományok tiszteletét, megtartását jelentheti.

Néhány dolgot szeretnék azért az elmúlt időszakból is rögzíteni. Én magam
Házelnökként 2008-ban látogattam el Bákóba, akkor Olteanu házelnök úrral, és azt követően
egy marosvásárhelyi újság azt írta, hogy IV. Béla után Szili Katalin volt az első közjogi
méltóság, aki ellátogatott Csángóföldre, mármint hivatalos útra. A fantasztikus ebben
nemcsak az volt, hogy Magyarország valamennyi parlamenti frakciója részt vett a
delegációban, hanem az is, hogy a román házelnököt rá tudtuk arra venni, hogy ellátogasson
velünk Bákóba. Majd vissza fogok térni arra is, hogy ez miért fontos számomra, hiszen akkor
azt is el tudtuk érni, hogy közösen fordultunk levélben a házelnök úrral Őszentségéhez a
magyar misézés miatt, és azt követően történt az meg, hogy egyáltalán először sor kerülhetett
magyar misézésre. Én azt gondolom, hogy nyilván ennek a levélnek még az érvényességét is
megtartva a továbbiakban is lehet kapacitálni az egyházat arra, hogy erre valóban
folyamatosan sor kerüljön, és ne esetleges legyen a magyar misézés.

Még egy eseményét ki kell emelnem a folyamatnak: ez a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fórumának azon szórványstratégiája, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos
abból a szempontból, hogy tudunk-e olyan közös tudást, illetőleg egy olyan közös jövőképet
teremteni, ami mentén nyilvánvalóan a parlament, a kormányzat, a civil szervezetek
mindannyian meg tudjuk tenni, hogy a saját helyzetünkből fakadóan azzal a hozzáadott
értékkel tudjuk segíteni a nyelvoktatást, a magyarság megtartását, ami szerintem egy Nemzeti
összetartozás bizottságának is talán az egyik legfontosabb célja lehet. Éppen ezért én nagyon
fontosnak tartom azt is, amit ez a stratégia megfogalmaz, amit többek között képviselőtársaim
is érintettek - a civil szervezetek közötti kapcsolatot, a testvérvárosi kapcsolatok
szorgalmazását -, hiszen ezen a területen lehet a legtöbbet tenni. Így én a magunk számára
talán azt a kérdést tehetném fel, hogy mit tehet ebben a helyzetben és ebben a kérdéskörben a
következő időszakban a politika. Nyilván az egyik önmagában azoknak a kapcsolatoknak az
építése az egyébként szintén az Európai Unióban lévő Romániával, ott a hivatalos vezetéssel.
Akár elnök úrral egy parlamenti bizottsági kapcsolat létesítésével mi a parlament szintjén is
meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, ami az ő helyzetüket ott segítheti, javíthatja az oktatástól
kezdődően az infrastruktúra létesítéséig, ugyanakkor a másik fontos terület nyilván a
finanszírozás kérdésének áttekintése. Én is azt javasolom, hogy a bizottságunk esetlegesen
tűzze újra napirendre, egyrészről áttekintve azt is, amit a kormányzat a következő időszakban
tenni kíván ezen a területen, és nyilván azt, amit mi a parlamenti kapcsolatainkkal segíteni
tudunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Szávay képviselő úr következik.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Először is engedjék meg, hogy
megköszönjem, hogy eljöttek ide, és hogy a bizottsági ülés keretében időt tudtunk szakítani
arra, hogy erről a nagyon fontos témáról beszéljünk. Engedjék meg, hogy mind a magam,
mind a Jobbik nagyrabecsülését kifejezzem az iránt a munka iránt, amit önök a szövetségben,
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a Keresztszülők Egyesületében, illetve az alapítványnál végeznek. Én magam is keresztszülő
vagyok most már második éve, egy Ádám nevű 12 éves kisfiú tanulmányait segítem. Még
nem találkoztam vele személyesen, majd jövő héten fogok egyébként Moldvába utazni,
úgyhogy nagyon várom már a találkozást vele.

Engedjék meg a kedves képviselőtársaim itt a bizottságban, hogy javasoljam azt, hogy
éljenek akkor önök is ezzel a lehetőséggel, a jó példával, és túl azon, amit itt bizottságban
bizottsági szinten munkát tudunk végezni, arra szeretném biztatni a képviselőtársaimat, hogy
csatlakozzanak ehhez a keresztszülőprogramhoz, vállaljanak ők is keresztszülőséget, jó példát
mutatva. 40 ezer forintos éves összegről van szó, azt hiszem, hogy ez talán nem okozhat
nekünk problémát, és így jó példát mutatva járjunk elöl, és segítsük ilyenformán is a moldvai
magyar oktatást és a keresztszülőprogramot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A teremben többen emlékeznek arra, hogy annak idején
volt egy csángóbizottság, amely a kormányzat, illetve a civil szervezetek képviselői és
különböző minisztériumok, Határon Túli Magyarok Hivatala és a többi, alapítványok között
működött. Bár mint mindig minden bizottság, nyilván az is nehézkes volt, és biztos nem
működött a legjobban, legteljesebb módon, mégis volt egy koordináló szerepe annak a
grémiumnak, és azt gondolom, hogy jó lenne elgondolkozni azon, hogy egy hasonlót újra
visszaállítsunk, már csak azért is, mert különböző kormányzati eszközök is mennek ebbe a
szférába - rosszul fogalmazok, de támogatásokat adunk -, tehát akkor azt gondolom, hogy van
felügyeleti szerepünk is. Ezt is meg kellene teremteni, illetve élőbbé kellene tenni, és jobban
rá is látnánk ezekre a problémákra. Ma nagyon sok minden elhangzott, nyilván a
jegyzőkönyveket meg fogjuk kapni, nyilván a képviselők az itt elhangzottakból, illetve majd
leírt formában újra tájékozódhatnak, és elgondolkozunk azon, hogy mi magunk is mit tudunk
tenni annak érdekében, hogy ez ne egy egyszeri alkalom legyen, ne egy olyan alkalom legyen,
amely bár történelmi, de ugyanakkor egy ilyen pusztába kiáltott szó, hanem többször térjünk
ehhez vissza, és konkrét segítséget tudjunk mi is nyújtani a csángókérdésben a rászorultaknak,
illetve a mi saját eszközeinket felhasználva. Ennek jegyében szeretném mindenkinek
megköszönni a támogatását, a részvételét a mai bizottsági ülésen, és nagyon remélem, hogy
hasonló körben tudunk újra találkozni, és ezt a kérdést előrébb tudjuk vinni.

Solomon Adrián úr jelezte, hogy szeretne még szólni.

SOLOMON ADRIÁN elnök (Moldvai Csángómagyarok Szövetsége): Köszönöm
szépen. Nagyon röviden csak azt szerettem volna mondani, hogy április 7-11. között Bákóban
szervezünk pont egy ilyen kerekasztal-beszélgetést, ahol az elmúlt időszak problémáit
térképezzük fel, illetve a jelenlegi helyzet felmérését tervezzük, és szeretnék most hivatalosan
szeretettel mindenkit meghívni erre a kerekasztal-megbeszélésre, ahova természetesen az
összes szervezet meg van hívva, tehát már folyamatban van egy ilyen kezdeményezés.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék!

PETRÁS RÓBERT (Szeret-Klézse Alapítvány): Köszönöm szépen a szót. Félreértés
ne essék, nem ellenkampányolni szeretnék, csak annyira közel van ez az időpont, és a
szervezetek erre még nem tudnak felkészülni, tehát én csak azt szeretném kérni, hogy inkább
dolgozzunk még egy évet ezen a problémán, és egy nagyon pontos diagnózist fektessünk le,
utána pedig az akciótervet nagyon kristálytisztán fogalmazzuk meg, és jöjjünk vissza, sem
mintegy kampányszerűen három napon vegyünk részt egy rendezvényen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt egy újabb vitába vinnénk bele magunkat,
szeretném elsősorban megköszönni a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének részvételét a
bizottsági ülésen, elnök úrnak, a többi csángókkal foglalkozó, csángók ügyét segítő civil
szervezeteknek és azoknak, akik érdeklődtek, illetve támogatják ezeket a szervezeteket,
szeretném megköszönni a részvételüket ezen a bizottsági ülésen, és a továbbiakban is
számítunk mi magunk is a segítségükre. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! További jó
munkát kívánok!

Egyebek

A bizottságunk számára pedig a 3. napirendi pont az „egyebek”. Az „egyebekben” én
különösebben nem kívánok hozzászólni, képviselőtársaimtól sem érkezett ilyen jelzés,
úgyhogy a bizottsági ülésünket lezárom, és további jó munkát kívánok. (Jelzésre:) Szávay
képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, elnök úr, nekem lenne egy kérdésem. Még az
alakuló ülésen volt róla szó, de aztán nem beszéltünk róla, hogy az állandó meghívottak
köréről való egyeztetés még elmaradt. Ezt felvehetnénk-e a bizottság következő ülésének
napirendjére?

ELNÖK: Igen.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszontlátásra! Mindenkinek jó munkát kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 03 perc)

Potápi Árpád János
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Lajtai Szilvia és Várszegi Krisztina


