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Egy minap közzétett felmérés szerint több mint három-
millió román állampolgár dolgozik külföldön. Szakemberek 
szerint ezek legtöbb negyede, ha visszajön az országba. Hiva-
talos iratok szerint közel kilencszázezer romániai munkavál-
laló van Olaszországban, közel nyolcszázezer pedig Spanyol-
országban. Közben Romániában egyhavonta „eltűnik” kb. 
egy községnyi ember a negatív népszaporulat következtében, 
átlagban havonta négy-ötezerrel kevesebb gyerek születik, 
mint ahányan elhunytak. A kivándorlással együtt a népes-
ségfogyás Romániában szédületes iramú, és ez valószínűleg 
látszani fog a népszámlálási eredményekben is. 

A fegyver, amivel a románok egymás után bevették az 
erdélyi magyar városokat, a pozitív népszaporulat, már 
nem áll rendelkezésükre. Ők is éppen ezen a fronton vesz-
tik el a csatát, ahogy mondani szokás, megszűnt az után-
pótlási vonaluk. A tévét, a híreket vagy egyéb publikus 
megnyilvánulást követve az az érzésem, hogy nagyon sok 
román elvesztette érdeklődését országának támogatásában 
is, nem büszkék szimbólumaikra, nem érdekli őket, hogy 
milyen nemzetük sorsa. Ezzel az érdeklődésvesztéssel for-
dítottan arányos a központi harsogás a szimbólumok, az 
„ország és a nemzet érdekei” megvédésével kapcsolatban. 

Azt mondhatni, hogy nekünk, magyaroknak most ke-
zünkben van a lehetőség, hogy újra megvessük a lábunkat 
az általunk lakott vidékeken, hogy visszanyerjük a teret, 
amit az elmúlt évtizedekben fokozatosan elvesztettünk. 
De sajnos a Székelyföldön sem pozitív a gyerekvállalási 
kedv, itt is folyamatosan csökken a létszám. Ugyanakkor 
Magyarországra évente kb. húszezren kérnek valamilyen 
ott-tartózkodáshoz, munkavállaláshoz szükséges enge-
délyt. Úgy tűnik, mi sem vagyunk képesek megállítani a 
lassú elmúlás folyamatát. 

A szülőföldön való boldogulás kérdése egyre aktuá-
lisabbá válik, de sajnos a tendencia nem ennek kedvez. 
Például a kettős szavazati jog még inkább a magyaror-

szági közélethez fog ja kapcsolni az embereket. Természe-
tes vágy, hogy be akarunk lépni a magyarországi közélet-
be, igényt tartunk a véleményformálási jogra. De nagyon 
veszélyes, ha nem látjuk be, hogy nekünk az elsődleges 
érdekeink itt vannak, küzdelmeinket itthon kell meg-
vívnunk abban az esetben, ha fontos nekünk, hogy Er-
délyben legyen még magyar közösség, és ne csak átmeneti 
utánpótlásnak szolgáljunk Magyarország számára. Ha 
azt akarjuk, hogy még menjünk valamire itt Erdélyben, 
akkor most itt van a lehetőség. De be kell látnunk azt a 
történelmi tényt, hogy nem Budapesttől kell függenünk, 
és nem Budapesten kell kitalálják a jövőnket, hanem itt 
Erdélyben mi kell eldöntsük, hogy merre tartunk. Erdé-
lyi magyarok vagyunk, a mindenkitől való autonómiánk 
lételemünk, olyan lételem, ami nélkül megmaradni nem 
fogunk.
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Domokos Pál Péter munkásságát követIk

Vigadalom dologidőben
A jászok, székelyek, moldvai 
és gyimesi csángók, valamint a 
magyarországiak összehozását, 
közös vigadozását szolgálta az 
elmúlt hétvégén Csobotfalván 
meghirdetett vigadalom. A taka-
rás mellett az ünnepség célkitű-
zéséről sem feledkeztek meg, Do-
mokos Pál Péter széchenyi-díjas 
magyartanár, történész, néprajz-
kutató, a csángók történetének, 
kultúrájának kutatója 110 éve 
született, rá emlékeztek.
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Kihaltnak tűnt Csobotfalva 
pénteken, amikor a II. Cso
bot falvi Vigadalom „hívó 

szavára” a helyszínre érkeztünk. Pe
dig tudtuk, hogy a településre ezen 
a hétvégén és a rendezvény alkal
mából jönnek a testvértelepülése
ket képviselő néptánccsoportok, 
és színes, tartalmas programmal 
is készültek. A kultúrházban ép
pen ebéd zajlott, udvarán pedig a 
meghirdetett kézművesfoglalko
zások – nemezelés, fonás, horgolás, 
gyöngyfűzés – folytak, az utcán a 
csütörtök éjjeli táncházban meg
gyötört fiatalok lézengtek. Hama

rosan magyarázatot is kaptunk a 
szervezőtől, Antal Imrétől, aki el
mondta, meghívottjaik is tisztában 
vannak azzal, hogy a székelyeknek 
mint gazdálkodó embereknek ok
tóbertől húsvétig tart a mulatságra 
kiszabott idő, azután már a dolog 
mellé kell állni, ha arra való idő van. 
Mivel éppen takarásnak kedvezett az 
időjárás, a falubeliek mind a rendet 
támadták a mezőn, de a vendégekre 
is maradt gondjuk. Külön program
pontként ismerkedhettek meg a szé
nacsinálás különböző szakaszaival, a 
rendforgatástól a mereklye és bog
lyarakáson át a behordásig. 

A programot is úgy alakították 
ki a szervezők, hogy a délutáni, esti 
órákban minél többen tudjanak 
bekapcsolódni, és hogy a vigada
lom fő célkitűzését, Domokos Pál 
Péter emlékét, életének törekvéseit 
és azok aktualitását felelevenítsék. 
A moldvai magyarokért fárado
zó néprajzkutató 110 éve szüle
tett Csíkvárdotfalván (a település 
Csobotfalvával együtt Csíksomlyó 
részét képezte – szerk. megj.). 

Délután négy órakor népviselet
ben össze is gyűltek szépen a hely
béliek, megkoszorúzták Domokos 
Pál Péter csíksomlyói szobrát, majd 
az emlékünnepségre visszavonultak 
a kultúrotthonba. A második alka
lommal megszervezett vigadalom 
tulajdonképpen szombaton és vasár
nap ért révbe, amikor a Csobotfalvi 
Hagyományőrző Csoport, karöltve 
a vendégül látott jászberényi, kisúj
szállási, csíkcsomortáni, turai és a 
moldvai külsőrekecsinyi vendégek
kel csatlakozott a gyimesfelsőloki 
Csángó Hétvége rendezvényeihez.

„Már régóta készülődünk erre, 
hogy a jászokat, magyarországi
akat, a székelyeket és a moldvai
akat, a csángókat összekössük, és 
nemcsak egy rendezvény erejéig. 
A vigadalomról mind átmegyünk 
Gyimesfelsőlokra, azt követően pe
dig Jászberénybe megyünk moldva
iakkal, gyimesiekkel együtt” – tud
tuk meg a szervező Antal Imrétől.

Kézműves-foglalkozás és vásár a Csobotfalvi Vigadalmon. Közös szórakozás fotó: darvaS beáta

Már régóta készülődünk 
erre, hogy a jászokat, ma-
gyarországiakat, a széke-
lyeket és a moldvaiakat, 
a csángókat összekössük, 
és nemcsak egy rendez-
vény erejéig. A vigada-
lomról mind átmegyünk 
Gyimesfelsőlokra, azt kö-
vetően pedig Jászberény-
be megyünk moldvaiak-
kal, gyimesiekkel együtt.


