
A moldvai magyarokra való 
odafigyelés, az értük és tőlük el-
hangzó szó szép ünnepét tartot-
ták a templomban és a megye-
háza dísztermében vasárnap. A 
Csíkszeredában a megyei önkor-
mányzat és a kulturális központ 
által tizedik alkalommal meg-
szervezett Csángó Nap mottója 
Lakatos Demeter csángó költő 
verssora volt: „Moldovának tá-
jairól érkezem...”
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A Millenniumi-templom-
ban celebrált A moldvai 
csángókért szól a harang 

címmel ünnepi szentmisét teg-
nap Darvas-Kozma József espe-
res-plébános, illetve Kállai Emil 
és Sárközy Sándor piarista atya. 
Prédikációjában Darvas-Kozma 
József az anyanyelven való tanulás 

fontosságát hangsúlyozta a mold-
vai csángók meg maradásának 
kérdésében. Ugyanakkor felhívta 
a figyelmet, hogy a csángóknak 
is öntudatra kell ébredniük, nem 
szabad szégyellniük archaikus 
beszédüket. 

Délután a megyeháza gyűléster-
mében Ferencz Angéla, a Hargita 
Megyei Kulturális Központ igazga-
tója köszöntötte a tizedik Csángó 
Nap meghívottjait, vendégeit. Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy nem 
kell külső segítséget várni a moldvai 
magyarok segítésében, „nekünk kell 
olyan lehetőségeket adnunk a szór-
ványnak, amelyeket eddig mi ma-
gunk használtunk ki”. Ezért fordul 
kiemelt figyelemmel a továbbiakban 
is Hargita Megye Tanácsa a moldvai 
csángók felé – jelezte.

– Ki kell tartani, büszkéknek, 
elégedetteknek kell lennünk az 

eddig elért eredményekkel, hisz 
együtt, közös erővel képesek va-
gyunk egymást megvédeni, képe-
sek vagyunk közösen erőfeszíté-
seket tenni egy szebb jövőért. Ha 
felelősen akarunk dönteni, akkor 
nekünk itt Székelyföldön kultu-
rális támogatási lehetőségeinkről 
le kell mondanunk a szórvány-
ban, illetve a Moldvában élő ma-
gyar ajkúak javára, hiszen nekik 
nagyobb segítségre van szükségük 
identitásuk megőrzésében. Itthon 
rengeteg erőforrásunk és tartalé-
kunk van, amit ki kell használni 
és jól kell felhasználni. Bukarest, 
Budapest és Brüsszel nélkül is 
képesnek kell lennünk egy fenn-
tartható rendszer kialakítására – 
hangsúlyozta a tanácselnök.

A Moldvai Csángómagyarok 
Szövetsége vezetőségének részéről 
Ferenczi Gabriella köszöntötte a 
megjelenteket, és ő konferálta be 

a Csíkszeredában tanuló moldvai 
diákok irodalmi műsorát. 

Halász Péter előadásában han-
gsúlyozta: szerencsés egybeesés, 
hogy éppen a Magyar Nyelv Nap-
ján ünnepeljük a Csángó Napot, 
amelyen Lakatos Demeter mold-
vai költő születésének századik év-
fordulójára is emlékeztek. Farkas 
Gábor irodalomkritikus előadása 
után Iancu Laura költővel, Duma 
András íróval, Nyisztor Tinka 
csángómagyar kutatóval beszél-
gethettek a résztvevők. Jelen volt 

Borbáth Erzsébet, aki a kilencve-
nes évek elején felismerte annak 
fontosságát, hogy anyanyelven 
való tanulási lehetőséget kell 
biztosítani a moldvai gyerekek-
nek. A csángókért végzett oda-
adó munkája érdeméül Nyisztor 
Tinkával együtt idén elnyerte a 
Csángó Kultúráért-díjat. 

A rendezvény végén a me-
gyeházán kiállítás nyílt Petrás 
Mária csángó keramikusművész 
és Ádám Gyula fotóművész alko-
tásaiból.
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Körkép
csík

A népszámlálással adatolva van az, amit sejtettünk, 
hogy kevesebb lett a magyar Erdélyben. A magyar csalá-
dokban legtöbbször nemhogy a harmadik vagy a negyedik 
gyereket nem vállalják, hanem az elsőt vagy a másodi-
kat sem. Lelkész ismerőseim mondják, hogy most teme-
tik azt a generációt, amelyik még négy-öt gyerekes csa-
ládokban nőtt fel. Ilyen létszámú család manapság már 
ritkaságszámba megy a magyarság körében.

A kérdést nem lehet csupán pénzügyi szempontokra 
visszavezetni, hiszen amióta világ a világ, ilyen jelentős 
méretű támogatást egy gyerek után nem adtak, mégis 
most a legalacsonyabb a gyerekvállalási kedv. Ami még 
súlyosabbá teszi a helyzetet, hogy arra a kevés gyerekre, 
aki születik, sem számíthatunk itthon (legalábbis egy 
részükre), mert a nyugati államok tőlünk ragadják el a 
saját utánpótlásuk egy részét – ott találnak jobb meg-
élhetést, rohamosan hagyják el az országot. A csökkenő 
gyerekvállalási kedv beállít egy lefelé ágazó pályát, de 
aztán akár elvezethetne egy adott stabilizálódáshoz. 
Azonban a csökkenés nem áll meg, mert nagyon sokan 
Nyugatra vándorolnak.

A románság körében a helyzet a miénknél is rosz-
szabb. Legtöbb térségben a gyerekvállalási kedv sokkal 
alacsonyabb, mint mondjuk a Székelyföldön, a kiván-
dorlás arányaiban is sokkal jelentősebb. Szociológusok 
szerint a korosztályok szerinti összetétel Romániában 

olyan képet mutat, mintha az ország háborút folytatna: 
az életerős generációk szinte hiányoznak.

Románia rohamosan elnéptelenedik, és ez a helyzet 
sok kérdést felvet. 

Elsősorban megkérdezhetjük magunktól, hogy mi-
ért nem ad ez közösségünknek egy lendületet. A zsidók 
esetében, Izraelben, az ország megalapítása hatalmas 
életkedvet adott a nemzetnek. Vissza akarják foglalni, 
amit úgy éreznek, hogy nekik kijár, magas a gyerekvál-
lalási kedv, érződik az erő.

Erdélyben a rohamosan átalakuló demográfiai helyzet 
nem ad nekünk lendületet, nem érezzük úgy, hogy szülő-
földünket megtartandó, több gyereket kellene vállaljunk, 
magasabb legyen ragaszkodásunk (generációkra kivetett, 
nem személyes értelemben) ezekhez a helyekhez. 

Ugyanakkor számunkra, magyarok számára is na-
gyon fontos az a kérdés, hogy ki fog ja elfoglalni az álta-

lunk, és főként a rohamosan fogyó/elköltöző románság 
által elhagyott helyet? Kik lesznek azok, akik ezért az 
életszínvonalért is hálásak, ezekkel a feltételekkel is elé-
gedettek, illetve itt érzik majd úgy, hogy megtalálják 
számításukat. Készek vagyunk ezeknek az elfogadásá-
ra, megszokására, netalántán beolvasztására közössé-
günkbe? Egyáltalán gondolkodunk azon, hogy milyen 
lesz mondjuk húsz év múlva a demográfiai helyzet a 
Székelyföldön, Erdélyben?

Olyan kérdések ezek, amelyekre el kellene kezdjük ke-
resni a választ most. Párhuzamosan azzal, hogy igyek-
szünk jobb helyzetet teremteni gyerekeinknek, ameny-
nyire lehet megteremteni az itthonmaradás feltételeit. 
Az igazság az, hogy ezt csupán gazdasági alapon nem 
tudjuk megtenni: itt nem lesznek olyan fizetések, mint 
Németországban, annak ellenére, hogy haladunk előre, 
vannak pozitív változások. Jobban oda kell figyeljünk 
a gyerekek szülőföld iránti érzelmeinek kialakítására, 
és közösségünkön belül a helyzet tudatosítására. Ellen-
kező esetben meglepetéssel fogadjuk azt, ami már most 
látszik. És a meglepetés nem lesz kellemes. 
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