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Bevezetés
Írásunkban a moldvai csángók magyarnyelv-tanításának a Moldvai Csángó-

magyarok Szövetsége által létrehozott programját mutatjuk be – egy konkrét tele-
pülés, Pusztina / Pustiana példáján keresztül. Megvizsgáljuk a program által meg-
valósított nyelvi tervezést, a magyarnyelv-tanítás hatásait és következményeit a
pusztinai csángó közösségre nézve. Reflektálva arra a tudományos vitára, amely a
program által tanított nyelvváltozat körül zajlik – a magyarországi standardot avagy
saját nyelvváltozatukat kellene tanulniuk –, szeretnénk felhívni a figyelmet a prog-
ram jelenlegi eredményeire és hatásaira.

A moldvai csángók nyelvi jogai és érvényesítési lehetőségei
– elméleti megfontolások

E fejezetben a moldvai csángók nyelvi emberi jogainak érvényesülésével és
oktatásukkal kapcsolatban vetek fel néhány kérdést: Érvényesülnek-e a papíron el-
fogadott nyelvi emberi jogok – különös tekintettel az oktatásra? A csángó kisebb-
ség milyen helyzetben áll a nyelvcsere folyamatában, és ezen hogyan változtathat-
na az oktatás? Mi a szerepe a témában a román államnak? Mi lehetne a megoldás?

A nyelv minden élethelyzetben az emberek társadalmi szerveződésének kife-
jezője és eszköze. Ez különösen ott jelenik meg nyomatékosan, ahol a különböző
társadalmi struktúrák és funkciók különböző nyelvek használatával párosulnak, azaz
a nyelvi érintkezés esetében. A nyelvek kapcsolata mindig következmény, társadal-
mi, természeti okok következménye (Kiss 2002, 195). A nyelvi következményeknek
két szélsőséges esete van: a nyelv halála és a nyelv születése. A nyelvek nem hal-
nak ki maguktól. Vagy az őket beszélő közösséggel együtt halnak ki (természeti
katasztrófa, népirtás), vagy a beszélők hagyják el a nyelvet, felcserélik egy másik-
ra. Ez utóbbi a nyelvváltás folyamata. A nyelvváltás mindig egy hosszabb folyamat
eredménye. Eléréséhez a kétnyelvűségen át vezet az út (Kiss 2002, 201). Az anya-
nyelvet többféle szempontból lehet meghatározni: származás szerint, belső azono-
sulás szerint, külső azonosulás szerint, funkció szerint és a nyelvtudás foka szerint.
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A kétnyelvűséget az anyanyelvhez hasonlóan, ugyanazt a szempontsort használva
többféleképpen lehet meghatározni.

Ma a csángók négyötöde román egynyelvű, és közülük is csak a középkorú vagy
az idősebb nemzedék beszéli valamely csángó dialektust anyanyelvként, a többi
generációnak pedig már csak második nyelve a magyar (Sándor 2003, 170). Így az
mondható, hogy a nyelvcsere a csángóknál előrehaladott állapotban van.

A nyelvváltást vagy más szóval nyelvcserét elkerülendő, illetve a nyelvek kapcsán
felmerülő problémák megoldására a nyelvtervezést alkalmazzák. A nyelvtervezés szám-
talan definíciója közül Haugen fejti ki részletesebben a meghatározásokat: „A nyelv-
tervezést hívják segítségül minden olyan esetben, ha nyelvi problémáról van szó. Ha
egy nyelvi helyzet bármilyen oknál fogva nem megfelelő, akkor ezt egy jó nyelvterve-
zési program mindig orvosolhatja” (Cooper 1999, 99). A nyelvi tervezés fogalom előz-
ménye az angol language planning, melyet Haugen vezetett be. Definíciója gyorsan
változott, mára valamennyi nyelvi közösség, állam, társadalom, szerveződés nyelvhasz-
nálati problémáját érintő tevékenységeit magában foglalja. A nyelvi tervezés két terü-
letből áll: az állapottervezésből (belső tervezés) és a helyzettervezésből (külső terve-
zés). Az állapottervezés folyamatai a grafizáció (írásrendszer, írásjelek, kiejtés), a
standardizálás (nyelvi egységesítés, köznyelv kialakítása) és az intellektualizáció (köz-
és szaknyelvi készlet elterjesztése) (Kiss 2002, 241). A helyzettervezés nem magukban
a nyelvekben, hanem a nyelvnek más nyelvhez, nyelvváltozathoz való viszonyában
törekszik változások elérésére (Kiss 2002, 243). A helyzettervezés szinonimájaként
szokás használni a nyelvpolitika kifejezést is. A nyelvpolitika nyelvpolitikai koncep-
ciókból, tervekből illetve konkrét intézkedések megtételéből áll (Kiss 2002, 247).

Csángókra vonatkozó nyelvi tervezés a román állam politikájában nem szere-
pel, ezzel csak Magyarországon vagy Erdélyben foglalkoznak, de nem az állam
megbízásából, sőt, inkább annak támogatása nélkül indítottak útjára programokat,
melyek a csángók nyelvi helyzetének megváltoztatására irányultak. Azonban az ál-
lam nélkül nehéz bármit is tenni, hiszen az oktatás irányítását nem lehet átvenni tőle.

A nyelvpolitika egyik sarkalatos pontja volt mindig is az oktatás, azaz hogy a
kisebbségi nyelvek vagy a kétnyelvűség milyen szerephez jut az oktatásban. A ki-
sebbségi nyelvek fennmaradásának szempontjából nagy hatása van az iskolai okta-
tásnak (Kiss 2002, 249). A csángóknál sajnos egyelőre csak nagy hatása lehetne, ha
nem akadozna az anyanyelvű oktatás iskolai szinten való bevezetése.

Nemzetközi szinten az első megegyezés az anyanyelvi oktatás fontosságáról és
jogosságáról az 1948-as ENSZ emberi jogi deklarációja után született. Cél a kisebbsé-
gek anyanyelven való iskolázása volt. A témában született fontosabb egyezmények:
Egyesült Nemzetek Alapokmánya (1945), Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
(1948), Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Európai Egyezménye (1950), Regio-
nális és kisebbségi nyelvek európai chartája (1992). A második világháború utáni idő-
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szak döntő jelentőségű volt az emberi jogok kapcsán, mert azok elhagyták az államha-
tárokat, és nemzetközi színtérre léptek. Előtte csak az államok független és szuverén
joga volt, hogy milyen mértékben védelmezik az emberi jogokat. Ma már az emberi
jogok a nemzetközi jog keretébe tartoznak. Az ENSZ Alapokmánya az Egyesült Nem-
zetek feladataként határozza meg az emberi jogok védelmét (Szalayné 2003, 15-16).

A Románia által aláírt nemzetközi szerződések vonatkoznak a kisebbségekre –
köztük a csángókra – és anyanyelvük oktatásához való jogukra is. Az államnak bizto-
sítania kellene a kisebbségek számára a lehetőséget, hogy anyanyelvükön tanuljanak,
ezen kívül osztálytermeket és tanárokat az oktatáshoz, a szülőket tájékoztatni kellene
a lehetőségekről. A kisebbségek használhatnák anyanyelvüket közhatóságok előtt. Azaz
papíron a csángók jogai is el vannak ismerve (Mesterházy 2003, 150-151).

A nyelvi emberi jogokat Skutnabb-Kangas (2000, 91) két csoportra osztotta:
egyéni és közösségi nyelvi emberi jogokra. Egyéni nyelvi emberi jog, hogy minden-
kinek joga van pozitívan azonosulni egy vagy több anyanyelvével, és ezt az azono-
sulást másokkal tiszteletben tartatni függetlenül attól, hogy anyanyelve kisebbségi
vagy többségi nyelv. Jogot jelent az anyanyelv megtanulására, melyben benne fog-
laltatik az anyanyelven zajló legalább alapfokú oktatáshoz és a különböző (hivata-
los) helyzetekben történő használathoz való jog. Jogot jelent az ország legalább egyik
hivatalos nyelvének megtanulására. Ezért tehát elvárhatnánk, hogy a kisebbségi gyer-
mekek tanárai kétnyelvűek legyenek. Az ezen jogokat érintő megszorítások nyelvi
méltánytalanságnak, a nyelvi emberi jogok megsértésének tekintendők. Közösségi
nyelvi emberi jog, hogy a kisebbségi csoportnak joga van a létezéshez (vagyis a
különbözőséghez). A kisebbségeknek joguk van nyelvük fejlesztéséhez, iskolák és
egyéb szakképzési és oktatási intézmények fenntartásához, amelyben a tanrendet ők
állítják össze, és az oktatás az anyanyelvükön folyik; az állam politikai ügyeiben való
részvételüket, és a csoport saját ügyeiben (legalábbis kultúra, oktatás, vallás, sajtó
és társadalmi ügyekben) való önállóságukat az adók és támogatásukból befolyt egyéb
pénzeszközök segítségével biztosítják. E jogok érvényre juttatásához pénzforrások,
valamint megfelelő demokratikus törvényi feltételek megteremtése szükséges.

A nyelvi emberi jogok betartása és betartatása terén azonban egyelőre nem be-
szélhetünk teljes sikerről. Ugyanis a kétnyelvűségi helyzetbe kényszerített kisebb-
ségek jó része még ma is nyelvcserét él át: eredeti nyelvét feladva áttér a többségi
nyelv használatára. Nyelvi szempontból minden olyan közösség veszélyeztetett a
nyelvcsere szempontjából, amelyben a szülők már nem adják át eredeti nyelvüket
a gyermekeiknek, függetlenül attól, hogy az adott nyelvet máshol más beszélők még
anyanyelvként használják (Bartha 2003, 57).

A csángók esetében is ez a folyamat tapasztalható. Hiszen bár a jogszabályi
keretek megvannak, azaz a csángók nyelvi emberi jogai is elismertek, a megvalósí-
tás azonban akadozik (Mesterházy 2003, 153).
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A nyelvcsere folyamatáról szóló elméletek sokfélesége a fogalmak sokfélesé-
gén is lemérhető: nyelvcsere, nyelvhalál, önkéntes nyelvcsere, nyelvi öngyilkosság
vagy nyelvi gyilkosság, nyelvirtás. Emellett viszont látszik a fogalmakon, hogy elő-
térbe került a társadalmi felelősség tudatosodása és az aktívabb szerepvállalás.
Fishman a nyelvcsere visszafordíthatóságának lehetőségeit taglalja. Megközelítésé-
ben a nyelvcsere sikeres visszafordíthatóságának szempontjából a legkritikusabb
pont a család. Azonban jelentős a szerepe az oktatásnak is, főként ahol a család nyelv-
megtartó szerepét kell átvennie az iskolának. De a cél mindenképpen az, hogy a csa-
ládon belüli kommunikáció a kisebbség nyelvén folyjon, így visszafordítva a nyelv-
csere folyamatát. Azonban észrevehető a kapcsolat az egyéni és a közösségi nyelvi
folyamatok között, ezért a nyelvi jogi paradigmában az oktatás kérdése mindig köz-
ponti szerepet kapott. A kisebbségi oktatás mindig is eszköze és célja volt a kisebbség
és a többség közötti hatalmi különbségek legitimációjának vagy az egyeduralom
megtörésének (Bartha 2003, 62-63).

A csángóknál a nyelvcsere visszafordítása lehetetlen és elképzelhetetlen a ro-
mán állam és hatóság segítsége nélkül. Mindenekelőtt azonban az volna fontos, hogy
az évszázadok alatt beléjük ivódott félelmet oldják fel, hiszen saját nyelvüket csak
a papok és a tanítók által megfélemlítve használhatták (Sándor 2003, 179).

Nyelvi kisebbségnek nevezzük mindazon csoportokat, melyeknek anyanyelve
nem hivatalos nyelv abban az országban, amelyben élnek. A nyelvi kisebbségek
sokszor kerülnek hátrányos helyzetbe nyelvük miatt. Nyelvi hátrányos helyzetről
akkor beszélhetünk, ha a beszélőnek nem állnak rendelkezésére az adott beszédhely-
zetben a nyelvhasználati eszközök azon a szinten, amely sikeres, hatékony nyelvi
kommunikációt garantálja (Kiss 2002, 124). A nyelvi hátrányos helyzetből való ki-
emelésben fontos szerepe van az iskolának, ami a fölfelé irányuló mobilitás csator-
nája (Kiss 2002, 125). Ezért nem mindegy, hogy a nyelvi kisebbségek milyen okta-
tásban részesülnek.

Azon kívül, hogy a csángók nem tanulhatnak anyanyelvükön a román iskolákban,
sajnos a magyar segítséggel sem jártak jobban. Az 1990-es csángó beiskolázási akció
éppen a nyelvi hátrányos helyzetből való indulást nem vette figyelembe. A csángó
diákokat ugyanúgy oktatták, mint a magyarországi vagy erdélyi diákokat, holott ők nem
értették az oktatásban megkövetelt magyar sztenderdet (Sándor 2003, 172).

A kisebbségi oktatásban az államok különböző technikákat alkalmaznak attól
függően, hogy milyen mértékben tolerálják, segítik, vagy gátolják a kisebbségi nyelv-
használatot, illetve annak oktatását. Románia egyértelműen a mélyvíz-technikát al-
kalmazza a csángó kisebbséggel szemben, hiszen a csángó gyerekek kizárólag ro-
mán tannyelvű oktatásban vehetnek részt, tanáraik román anyanyelvűek. Az
iskolában a románt nem tanítják mint idegen nyelvet, viszont az anyanyelvük tanu-
lására is csupán egy-egy helyen van lehetőségük a diákoknak.
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Románia csángókkal szembeni viselkedése magában foglalja a faji megkülön-
böztetés, az etnicitás és a nyelvi diszkrimináció, a lingvicizmus fogalmát, ami leg-
szembetűnőbben az oktatáspolitikában, és a nyelvi emberi jogok be nem tartásában
nyilvánul meg. A román állam erőteljes – és sikeres – asszimilációs politikát foly-
tat a csángókkal szemben, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni a nyelvcsere
visszafordítására vonatkozó törekvéseknél. Ezek a törekvések csak akkor érhetnek
el komolyabb eredményeket, ha a román állam megszűnteti az asszimilációra való
törekvéseit, és védi az egyelőre többségében csak papíron érvényesülő jogokat (Sán-
dor 2003, 160). A román asszimilációs politika egyik pontja, miszerint a csángók
nem magyarok, hanem elmagyarosított románok. Ezt tanítják az iskolában, ez hang-
zik el a prédikációkban a templomban, a mostani generációnak már a szülei is ezt
hallották, ezt tanulták, így tudják. Ezen kívül azzal, hogy a római katolikus vallású
csángóknak azt mondták, hogy ők román katolikusok, a szóhasználatba is beültet-
ték, hogy a csángók románok (Sándor 2003, 167-169).

Az etnicitásnak három fejlődési foka van: a külső (mások általi) azonosítás, az
önazonosulás és a relációs azonosulás. Hogy a csángók identitás mit takar, azt ne-
héz meghatározni. Nemzetiségük szerint sokszor katolikusnak vallják magukat. Így
valójában nehezen átlátható, hogy mitől csángó az, aki csángó. Identitásuk nagyban
különbözik a magyar identitástól, a gyerekek nem „tanulják” hogy ők csángók, ha-
nem (Isten rendeléséből) beleszületnek ebbe a létbe (Sándor 2003, 168-170).

A csángók ilyen szintű hátrányos helyzetének megváltoztatására, és nyelvcse-
réjük folyamatának visszafordítására történt eddigi kísérletek nem bizonyultak elég
hatásosnak. Bár a próbálkozások folynak, az idő egyre fogy, hogy még olyan álla-
potban találjuk a csángó nyelvet, amikor a nyelvcsere folyamata visszafordítható.
Ezért szükséges a megoldást minél előbb megtalálni.

Magyarnyelv-oktatás a moldvai csángóknál 1990 után
A moldvai csángók körében a magyarnyelv-oktatásnak kevés előzménye van.

A Magyar Népi Szövetség 1948-tól kezdte kiépíteni a moldvai magyar iskolai há-
lózatot, melyet a román állam az 1952/53-as tanévben feloszlatott (Vincze 1999, 205-
209). Csak az 1990-es években éledt újra a kezdeményezés, hogy a moldvai csán-
gó gyermekeknek magyarnyelv-oktatást szervezzenek. Az első években ez részint
délutáni, házaknál történő – sok esetben illegálisnak tekintett – tanítások által, ré-
szint székelyföldi és magyarországi beiskolázásokkal történt meg. Utóbbi program-
mal kapcsolatban azóta számos hiányosság és probléma merült fel, mely elsősorban
arra vezethető vissza, hogy a beiskolázási program nem vette figyelembe az alap-
vető nyelvi különbségeket és az ezekből következő oktatási nehézségeket (Pálffy
1999; Borbáth 1996).

NYELVÉLESZTÉS PUSZTINÁN (EGY TEREPMUNKA TAPASZTALATAI)



118

Az előzményekhez képest új, de a Magyar Népi Szövetség hagyományait kö-
vető kezdeményezésnek tekinthetjük a Moldvai Magyar Oktatási Programot, ame-
lyet a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) szervezett meg a 2000/
2001-es tanévtől a moldvai csángómagyarok által lakott falvak területén. A tevékeny-
ség délutáni, iskolán kívüli magyar nyelvi foglalkozásokkal indult, majd a 2002/
2003-as tanévtől az állami iskolákba is integrálódott.

A magyarnyelv-oktatás bevezetése nem volt konfliktusmentes, az MCSMSZ-
nek tanfelügyelőségi perben kellett bizonyítania az oktatás jogszerűségét, és a ma-
gyartanítást igénylő szülőknek is határozottan kellett fellépniük jogaik érvényesíté-
séért. Jelenleg már 15 településen 725 gyermek az állami iskolákban, további 475
gyermek csak az iskolán kívüli foglalkozásokon tanulja a magyar nyelvet.

A program felvállalt célja, hogy a csángómagyar gyermekek a magyar standard
szerint megtanuljanak írni-olvasni, képesek legyenek a kódváltásra a standard ma-
gyar és saját dialektusok között. Emellett – amint a program vezetője, Hegyeli At-
tila vallja – a foglalkozásokon segítsék a csángó identitás megőrzését:

„A magyar betűvetés mellett nagyon fontos, hogy legyen ennek az oktatási program-
nak gondja arra, hogy a saját kultúrát is továbbadjuk a gyerekeknek, hiszen ez sem tör-
ténik meg magától és automatikusan, ahogyan még egy-két generációval ezelőtt átad-
ták a nyelvvel együtt a táncot, az éneket is. Ahogyan a nyelv esetében is tanáraink
fokozott figyelmet fordítanak az illető falu nyelvjárásának továbbadására, megőrzésé-
re, így a táncban, énekben is ügyeltünk arra, hogy ne más vidékek hasonló értékeit ta-
nítsuk, hanem elsősorban helybeli oktatókkal az illető településen hagyományos folk-
lórt, szellemi kultúrát.”

A magyarnyelv-oktatás egyik helyszíne: Pusztina / Pustiana1

A székelyes csángók által lakott Pusztina / Pustiana egyike azon falvaknak, ahol
(Klézse mellett) elsőként indult meg hivatalosan a 2002/2003-es tanévben a magyar-
nyelv-oktatás a helyi iskola falai között a Magyarországon végzett Bilibók Jenő tör-
ténelemtanár vezetésével. Már a 2000/2001-es tanévtől folyt a tanítás a magánhá-

1 Pusztinán 2006. június 25. és július 7. között végzett terepmunkánkon, melyet a PTE BTK Nyelvtudományi
Tanszékének Hungarológiai Szemináriuma szervezett, vezérfonal- és életútinterjúk segítségével mértük fel
a helyi moldvai csángók helyzetét – többek között a nyelvi oktatási lehetőségeiket és igényeiket, viszo-
nyulásukat a magyarnyelv-oktatáshoz. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a terepen dolgozó diákok-
nak munkájukért.
Az 1992-es népszámlálás szerint a 2070 fős lakossággal rendelkező Pusztinán 2055 római katolikus él,
és mindegyikük beszéli a magyar nyelv székelyes csángó dialektusát (Tánczos 1999, 18). A 2002-es nép-
számlálás szerint a lakosság száma 1961 főre csökkent (Bartha).
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zaknál délutánonként. Az iskolán kívüli foglalkozások továbbra is működnek, ma ezt
a munkát Bărnat Szimóna tanítónő, Roºu Anna tanítónő és Nyisztor Ilona óvodape-
dagógus és népdalénekes végzi. Az iskolában a 2005/2006-as tanév óta Bărnat Szi-
móna tanítónő oktatja a magyar nyelvet.

Az iskolai magyarnyelv-oktatás elindítása Pusztinán különösen nagy nehézsé-
gekbe ütközött, hiszen a helyi közösség élen járt a többi település lakosai között
ebben a küzdelemben. Pusztinán is jellemző volt az a gyakorlat az iskola részéről,
hogy nem fogadták el, hamisnak nyilvánították a szülői kérvényeket, így végül az
aláírások közjegyző általi hitelesítésével sikerült csak elérni a magyarórák iskolai
tantárgyként való elindítását. A fenyegetések az iskola részéről a mai napig fennáll-
nak, bár már mérséklődtek – ahogy ezt több szülő és a tanítónő is tanúsította. Az
iskola román származású tanítói, elsősorban az iskolába kerülő gyermekek osztály-
főnökei ma a meggyőzés technikájával próbálnak hatni a szülőkre.

„Például van egy olyan tanárnő, egytől négy osztályt tanít. Azt mondja, hogy addig,
amíg ő tanítja a gyerekeket, ne járjanak magyarórára. Azután nem bánja, de őt ne.
Mert neki azt mondja, hogy zavarja, mert a gyerekek nem tudnak beszélgetni rende-
sen románul. A magyar nyelv összezavarja őket.”

(fiatal édesanya, Pusztina)

A tanítók tehát azzal – a nyelvtudomány szempontjából már régen meghaladott –
nézettel érvelnek, miszerint a többnyelvűség ártalmas a gyermek nyelvi és értelmi
fejlődése szempontjából:

„Aztán ki volt mondva, hogy azért maradnak buták, mert mennek a magyarba. De a
gyerekek ugyanannyit tudnak, mint azelőtt. És amikor kérdezte ki a lekciáról őket, és
sorban nem feleltek, akkor azért, mert járnak a magyarba.”

(fiatal édesanya, Pusztina)

Ez az érvrendszer a pusztinai – jórészt paraszti – társadalomban még a ma is hatá-
sosnak tűnik. Ugyanakkor azoknak a szülőknek a körében, akik vendégmunkásként
gyakran megfordulnak külföldön, illetve inkább a magyar tanárok érveire hallgat-
nak, az egynyelvűség már nem megfelelő alternatíva. Egy Magyarországon vendég-
munkásként dolgozó csángó hamar megtapasztalja, hogy a románon kívül más nyel-
vekre is szüksége van, és kifejezetten sokat mozog kétnyelvűek társaságában, akik
nyelvtudásuk előnyeit élvezik. Ezek a tapasztalatok megerősítik a szülőket abban,
hogy szükség van a magyarnyelv-oktatásra, sőt más idegennyelv-oktatásra is, így a
román tanárok egynyelvűség melletti érveit sokszor meg sem hallgatják.

„De nekem nagyon veszekedtek, mert a gyereket beadtam, a kicsikét. Melyik megy
most az első osztályba, beadtam a magyarba. És izentek, hogy menjek le, mert bead-
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tam a magyarba. De én nem es jártam le. Aszontam: Mért nem lehet járni? Minden-
ki beadja, és én nem lehet beadjam?”

(középkorú édesanya, Pusztina)

Sok szülőt azonban ma is meggyőz a román tanárok erőszakos érvrendszere, és en-
nek hatására visszavonják a magyarnyelv-oktatásra vonatkozó kérvényüket.

A 2005/2006-os tanévben 47 csángó gyermek vette igénybe az iskolai magyar-
nyelv-oktatást, további 25 gyermek csak az iskolán kívüli, délutáni tanításokon vett
részt. Ez a szám azonban az iskola tanulóinak (160 fő) csak 29%-a, noha a pusztinai
általános iskolában csak helyi, többségében csángómagyar gyermekek tanulnak. A
tanítónő ugyanakkor bizakodó, hiszen a magyarórára járók létszáma évről évre nö-
vekszik. A 2006/2007-es tanévben jelenleg 71 diák tanulja a magyar nyelvet az is-
kolában.

Az oktatás az iskolában eddig egy kezdő és egy haladó csoportban folyt heti
három órában, a 2006/2007-es tanévben már három csoportban (két kezdő és egy
haladó) dolgoznak a megnövekedett igények miatt. A tanítónő a csoporton belül is
felosztja a diákokat, kétosztályonként külön-külön differenciálást alkalmaz. Tehát
a magyarországi kisiskolákban is alkalmazott összevont oktatás módszereivel tanít.
Segédeszközként az erdélyi magyar nyelvű oktatásban is alkalmazott, sepsiszent-
györgyi kiadású olvasókönyvet és munkafüzetet használja, mely magyar anyanyel-
vű első, második és harmadik osztályos diákok számára íródott. A könyvet a csán-
gó gyermekek állami támogatásból, ingyen kapják kézhez. Egy mai napig tartó
probléma az órákkal kapcsolatban azonban, hogy a gyermekek számára nagyon
koraiak, reggel 7-től háromnegyed 8-ig tartanak. Ennek oka, hogy a magyarórára járó
diákok különböző osztályok tanulói, és ezért az iskola nem tudja másképp beiktat-
ni ezt a tantárgyat az órarendbe.

A tanítónő elmondása szerint a magyarnyelv-oktatás egyrészt a nyelvi készsé-
gek kialakítása az írás és olvasás terén is, hiszen ez korábban hiányzott a csángó
népcsoportoknál, nem volt magyar nyelvű írásbeliségük. Másrészt a szóban is meg-
mutatkozó szókincsbeli hiányosságok pótlása és a nyelvi, nyelvtani tudatosság ki-
alakítását tűzték ki célul.

„Nekünk tulajdonképpen az a fő, hogy megtanítjuk őket írni, olvasni – helyesen. (…)
és erre kell felkészítsük, hogy minél több szót tudjanak, hogy minél jobban értsék a
nyelvet. Mert ha kikerülnek Csíkszeredába, vagy egyébüttre is, akkor már eleve direkt
abba ütköznek, hogy lehet, hogy nem értik.”

(Bărnat Szimóna tanítónő, Pusztina)
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A pusztinai csángók attitűdjei a magyarországi standard magyar,
a csángómagyar és a román nyelvvel szemben

A moldvai csángók identitásáról szóló kutatások azt mutatták ki, hogy ennek a
népcsoportnak az etnikai identitásában „a nyelv nem játszik akkora szerepet, mint
a Kárpát-medencén belül élő magyarság esetében” (Tánczos 1999, 23). A csángó
identitás, vagyis az a csoportdefiníció, amely alapján magukat a románok csoport-
jától elkülönítik, elsősorban a római katolikus valláson alapul (Diószegi – Pozsony
1996; Magyar 1994). Ez azzal magyarázható, hogy a moldvai csángók körében –
mivel mindig is Magyarország területén kívül éltek – nem történt meg a magyar
nemzeti identitás kialakulása, amely a Kárpát-medencei magyarság esetében a 19.
századi nacionalista mozgalmak idejében lezajlott (Garda 2001). Mivel saját nyel-
vükről való gondolkodásukban nem jelennek meg a nemzeti komponensek, ezért
nem is nyelvük megtartásában gondolják el saját csoportjuk továbbélését. Sőt, a
csángómagyar nyelvváltozatot mind a magyar standardhoz, mind a román nyelvhez
képest alulértékelik, „korcsitúrának” tekintik (Sándor 2003, 171).

Ezt a sajátos identitástudatot alakíthatja át a falvakban terjedő és egyre népsze-
rűbb magyarnyelv-oktatás. A csángó szülőknek, akik beíratják gyermekeiket a ma-
gyarórára, tudatukban a magyar és a csángó nyelvvel kapcsolatos nézeteiket kell
rendezniük. Ebből fakadhat az a tapasztalat is, hogy amikor terepmunkánk során arra
kértük a pusztinai embereket, hogy mondják meg, mi alapján lehet megkülönböz-
tetni egy magyar embert és egy csángót, itt elsősorban a nyelvi különbséget hang-
súlyozták.

„… nem tudunk olyan jól beszélni, mint tük. Nem tudunk beszélgetni olyan tisztán,
mint tük. Összevegyítsük: a rományt, magyart, csángót. Kavarjuk. Mikor beszélünk
es, sok szót mondunk rományul. Sok szót nem tudunk mondani tisztán magyarul, és
akkor összekeverjük.”

(középkorú asszony, Pusztina)

Ugyanakkor a románok csoportjától való elkülönülésben továbbra is a vallási különb-
ség jelenik meg.

A pusztinai szülők egy csoportjára a mai napig jellemző az a gyakorlat, hogy
gyermekeiket egynyelvű románoknak akarják nevelni – amit sok más moldvai csán-
gó faluban is tapasztaltak a kutatók (Hegyeli 1999). Ezzel gyermekeik iskolai elő-
menetelét és az életben való boldogulását akarják elősegíteni.

„Persze az volt ennek előtte, még az én generációmban is, hogy akkoriban magyarul
beszélgettek. És az volt a probléma, hogy román iskola, román óvoda volt, nem értet-
tek a gyerekek a román beszédet. Akkor azóta változott, hogy hát a gyerekeket pró-
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bálták románul tanítani, hogy boldoguljanak az iskolába. De viszont ez miatt lassan
kihal a magyar nyelv.”

(középkorú édesanya, Pusztina)

Azonban a magyar nyelv státuszának növekedése (a magyarországi vendégmunkák
és a későbbi magyar nyelvű oktatás lehetőségei miatt) azt eredményezte, hogy ma
már sokan azok közül a gyermekek közül is járnak magyarórára, akiket otthon nem
tanítottak a falubeli csángó dialektusra.

K-né: Nem beszéltünk velük, mert tanultak többnyire rományul. Nem beszéltem ve-
lük magyarul, és akkor nem tanulta meg.
K: Igen, mert nem gondoltuk, hogy ménk Magyarországra.
K-né: Nem, hát, nem gondoltuk, hogy lesz ez a magyar iskola.
K: Amikor megszülted, nem gondoltuk, hogy odajutunk, hogy magyarok leszünk.

(fiatal házaspár, Pusztina)

A pusztinai csángók attitűdjei és elvárásai
a magyarnyelv-oktatási programmal szemben

Mivel a csángók saját nyelvváltozatukat elmarasztalják, és a magyar standar-
dot mint tiszta nyelvet tekintik mintának, az iskolai magyarórával szemben is az az
elvárásuk, hogy ott gyermekeik a magyarországi köznyelvet sajátítsák el. A helyi
magyartanárok is fontosabbnak tartják, hogy a magyar standardot ismertessék meg
diákjaikkal, a csángó nyelvváltozat továbbélésében pedig nem kételkednek, mivel
a falun belül ez az elfogadott köznyelv. „A dialektust azt így is, úgy is tudják. De az
irodalmi nyelvet, azt kell, hogy legyünk mi is rendben a világgal. Úgyhogy ez nem
veszik el, a mi dialektusunk” – vallja Nyisztor Ilona, aki Pusztinán a magyar nép-
dalokat és néptáncokat tanítja. A pusztinai csángó nyelvváltozat mint az oktatás
nyelve csak ezeken a foglalkozásokon használatos.

„Mindig mondom: Gyermekeim, nagyon jó, hogy tanultok szépen írni, olvasni magya-
rul, de a népdalban ez nem megy. A népdalba azt kell használni, a falusi nyelvet, ahogy
beszélünk mi itt a faluba.”

(Nyisztor Ilona, Pusztina)

A népi foglalkozások alkalmával a tanárok igyekeznek rávilágítani a két nyelvválto-
zat különbségeire és használati tereire, amely eligazodást nyújthat a mindkét kódot
beszélő gyermek számára. Az oktatásban sem jellemző a csángó nyelvváltozat hasz-
nálatának tiltása, inkább az írásbeli-szóbeli elkülönítés, valamint a magyar standard
szókincskészletének elsajátíttatása a jellemző – hasonlóan ahhoz az eljáráshoz, ahogy
Magyarországon a dialektusok kezelését szorgalmazzák az oktatásban (Kiss 2002).
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A szülők eltérő motivációval íratják be gyermeküket magyarórára. Többségük
számára az elsődleges szempont, hogy a gyermek a későbbi magyarországi vendég-
munka során tudjon „megértekezni”. Mások számára inkább az erdélyi, vagy ma-
gyarországi továbbtanulási lehetőségek a vonzóak. Csíkszeredát, illetve Gyimes-
felsőlokot tekintik a továbbtanulás elsődleges célpontjainak. A 2005/2006-os
tanévben 93 diák tanult tovább a Moldvai Csángó Oktatásért Alapítvány ösztöndí-
jával középiskolában – 45-en Csíkszeredán, 34-en Gyimesfelsőlokon, 11-en Buka-
restben és 3-an Székelyudvarhelyen. A magyartanárok is a magyar nyelvű közép-
fokú tanulmányok végzésére motiválják és készítik fel diákjaikat. A tehetséges
moldvai csángó gyermekeknek ezek az iskolák, amennyiben a nyelvi akadályokat
sikerrel veszik, valóban minőségibb oktatást tudnak nyújtani, mint a moldvai román
nyelvű oktatási intézmények. Mindemellett a szülők azért is bíztatják gyermekeiket
a magyartanulásra, mert meg akarják adni nekik azt a lehetőséget, amellyel ők an-
nak idején nem élhettek, és melynek hiányát saját nyelvtudásukon érzékelni vélik.

„Szeretik, s ha szeretik, tanulják. Mikor mi voltunk, nem volt így. Már lehet mi es ta-
nultunk volna, akkor valamerre mentünk volna. Legalább ők tanuljanak.”

(fiatal édesanya, Pusztina)

A magyar standard tanulása ugyanakkor kommunikációs zavart is okoz a különbö-
ző generációk között. Elsősorban azon gyermekeknél mutatkozik meg ez a jelenség,
akik nem tanulták meg otthon a helyi nyelvváltozatot, viszont a megtanult, magyar
standard nyelven nem tudnak beszélgetni szüleikkel. Így a közös kód továbbra is a
román marad a családon belül:

„Olyan jól magyarul es veszik, tanulnak sokfélét ottan. Én még én nem értem, s ak-
kor kérdeztem. Mondják nekem rományul, hogy értsem meg.”

(fiatal édesanya, Pusztina)

A pusztinai gyermekek attitűdjei
a magyarnyelv-tanulással és a román iskolával kapcsolatban

A moldvai magyartanítók mindent megtesznek, hogy a gyermekek szívesen
járjanak magyarórára, és így minél több diákot bevonjanak az oktatási programba.
A gyermekközpontú hozzáállás, a játékos módszerek és az apró ajándékok sok gyer-
mek számára egyet jelentenek a magyarórával, így a korai felkelés sem akadályoz-
za meg őket abban, hogy részt vegyenek az oktatáson. Mint ahogy arra Bábosik Ist-
ván rámutatott „(...), kisiskolás korban a nevelés tekintélyi alapú, a gyermek a felnőtt
személyektől várja az irányítást” (Bábosik 1999, 39 – 42). A nevelő személye te-
hát kulcsfontosságú, de Csángóföldön nemcsak kisgyermekeknél, hanem a felsőbb
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tagozatosoknál is eredményes a direkt nevelő tevékenység, hiszen az itteni társada-
lomban még mindig hangsúlyosabb szerepet játszik a tekintély, mint a demokrati-
kusan berendezkedett társadalmakban. A román tanárok rossz jeggyel való fenye-
getései, kifogásai (hogy a korán kelő gyerekek hamar kifáradnak) így sajnos
könnyebben találnak táptalajra.

„Hát, magyarba nem mennek, ez a rossz, mert nem szeretik menni, mert megijeszt-
gette a tanárnénijik és nem akarnak menni, mer azt mondták, hogy le…nemtom…
megcsökkenti az izéket, a nota (megj: jegy) , hogy mondják, mivel bejegyezik a diá-
kokat. És akkor nem mentek, mert féltek, hogy rosszat kapnak, rossz jegyet kapnak,
na. És akkor nem… (És szerette volna?)
Hát vót, mikor a gyerek is szerette, azt mondta: Engedj el, mer adnak ajándékokat min-
dig. Én megmondtam: Nem az ajándékér mész, de ha szereted tanulni is, akkor tanulsz.
Nem az ajándékér. És a többi kollégáid kaptak ajándékot, és akkor te is. Ha szereted
tanulni, mész. Ha nem, akkor nem. Azt mondta, ő szeretne, csak fél. A tanárnénitől. És
akkor, mondom: Nem mentek így el. Bennmaradtak, hogy nem mennek.”

(Fiatal nő, 2 gyermek édesanyja, Pusztina)

A román (vagy ahogy ők mondják: „oláh”) tanárokkal kapcsolatban több gyermek
számolt be arról, hogy tanáruk részeg volt, nem jött be órára vagy testi fenyítést al-
kalmazott. Sok szülő azért viszi a városba taníttatni a gyermekét, mert úgy véli, fa-
lun nem foglakoznak velük annyit, mint kellene. Bár a gyermeki fantázia sokszor
felnagyítja a valós képet, a beszámolókból autoriter vezetési stílusú, a hatalmon ala-
puló tekintélyt előnyben részesítő nevelői magatartás körvonalazódik. Ez főként az
alsó tagozatos gyerekeknek okoz negatív élményt, az idősebbek közül sokan úgy
nyilatkoznak, hogy a tanárok között van „jó is, rossz is”, néhányuknak pedig a ma-
gyar mellett a román a kedvenc tantárgya.

„Nem megver, de megszid, és, és, íj csinál, de erőst, erőst. (Mutatja, hogy húzza a
fülét.) (Húzza a füled?)
Igen, húzza a fület itt is, de erőst. Nem szeretem. De szeretem a magyar iskolát is, erőst
szeretem azt. (És mér húzza a hajad, a füled?)
Azért, hogy nem tanulok jól, de én is egy kicsit, hogy nem tudok, de máris megtanul-
tam, nem tanultam egyszeribe. Édesanya nem egyszeribe tanul meg a valamit, a min-
dent. Olyat akar, hogy egyszeribe tanulom, és...Magyar iskola igen. Szeretem azt. Nem
húzza a filet, nem, nem, nem híz, semmi nem csinál. Játszódik velem, szeretem.”

(8 éves kislány, Pusztina)

(Melyik tanítót szereted?)
A magyart. Amelyik tanítja a magyart (...)
(És ő mért jó tanár?)
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Hát, jól tanít, nem rikótozik nekünk, hogy csináltunk valamit, nem teszi rossz jegyet.
(Mert a román tanárok szoktak rikoltozni?)
Azok igen, sokszor.
(És mindenkire rikoltoznak?)
Nem, amelyikek rosszak.

(14 éves lány, Pusztina)

A magyarórák kapcsán a játékosságot és a kevesebb tananyagot említik a gyerekek,
valamint azt, hogy magyarul tanulni nem kötelező, és a nyelv a románnál könnyebb
(„hamarább megtanujjuk”). Annak ellenére, hogy a magyarral sokan először csak
az iskolában találkoznak, mivel szüleik kisgyermekként románul beszéltek hozzá-
juk, nyelvi teljesítményük sokszor igen jónak mondható, hiszen az idős asszonyok-
tól a csángó dialektust is elsajátítják. A gyors nyelvi fejlődést a elősegíti, hogy már
kisiskolás korban elkezdik a nyelvoktatást, de elengedhetetlen a pozitív attitűd ki-
alakítását célzó módszerek és nevelői hozzáállás is. Motivációs tényezőt jelentenek
a különböző nyelvi versenyek (bákói magyar anyanyelvi tantárgyverseny, frumószai
szavalóverseny) és a szülők, nagyszülők öröme, akik sokszor a gyermekeken keresz-
tül kerülnek újra közelebb saját nyelvükhöz és kultúrájukhoz.

„Há hazajött héjzám, s kezdte mondani, de ő örvendezett eszibe, hogy mit tudott ta-
nulni, milyen jól kimondja a beszédet magyarul. Mondom: téged románul tanítanak,
hogy tudsz te olvasni? Aszt mongya talál, ez a betű, talál a másikval, a románval.
Aztán fújja ő is nekem, ketten az anyójával (megj. nagyanyjával) , hogy mongyák,
énekeli ő, mer ő tudja. Le van írval. Szépek az énekek, én is szeretem (...) Ma: ő mond-
ja, de én mondom utána, mer jut eszembe. Mer mük is ezket tanultuk.”

(idősödő házaspár, Pusztina)

Csángó gyermekek magyarországi kötődései: a keresztapa-program
A „keresztapa-programban” azok a gyermekek vehetnek részt, akik iskolai vagy

iskolán kívüli foglalkozáson magyart tanulnak. Így a program maga is motivációs
tényező a magyartanításban, amellett, hogy biztosítja az oktatás anyagi háttérét.

Mivel a csángók nyelvhasználatában minden jó szándékú idegent „keresztapá-
nak” hívnak, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 2004-ben „Legyen Ön is ke-
resztapa” néven indította be programját, melyben a keresztszülők magyarul tanuló
csángó gyermekek taníttatásának finanszírozásához járulhatnak hozzá. Az egy gyer-
mekre jutó havi 3000 (azaz évi 30 ezer Ft) az iskolákba jut: a tanárok bérét, a tan-
termek fenntartását és a tanszereket ebből az összegből vásárolják, míg a Székely-
földön líceumban tanuló gyermekek oktatási költségét évi 120 ezer forintnak
megfelelő összeggel lehet támogatni. A program indulása óta egyre többen kapcso-
lódtak be, így ma már 1000 fölötti a keresztgyerekek száma; a keresztszülők pedig
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a 2006. augusztus 28-án Budapesten megalapított Keresztszülők a Moldvai Csángó
Magyarokért Klub keretei között immár hivatalosan is képviselhetik moldvai csán-
gó keresztgyermekeik érdekeit. Magánszemélyek mellett oktatási intézmények (pél-
dául a Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola, Szakiskola és Kol-
légium) és a magyar állam is áldoz összeget a csángó gyermekek taníttatására. A
keresztszülők a szövetség révén vagy a Böjte Csaba által létrehozott Dévai Szent
Ferenc Alapítványon keresztül értesülnek a programról, míg az iskolákban a taní-
tók tájékoztatják a tanulókat a lehetőségről.

A rendszeres anyagi támogatáson túl sokszor személyes kapcsolat alakul ki a
keresztszülők és a csángó családok között: gyakran leveleznek, a keresztszülők já-
tékokkal, ruhákkal teli csomagokat küldenek, és magyarországi nyaralásra hívják
keresztgyermekeiket.

„Van keresztanyja, még nem látta meg, de immá aszondta, hoj valami Magyarfödön
ittend izél, nem tudom. Ő mondja az embereknek, mit csináljanak. Az, az a kereszt-
anyja. De azt montda, hogy nem látta még egyszer is. Küldözött nekik labdát, gunyákat
még, küldött nekik, de ezt nem tudják, huj vaj milyenek ők is, milyen nagyok, és ak-
kor keresztanyjuk jött le, hozzájik, lepózálta, (megj.: lefényképezte) és akkor meglás-
sa a keresztanyjuk őket.”

(tíz éves kisfiú, Pusztina)

Akadnak olyanok is, akik nagy értékű adományaikkal segítik a rászorulókat:

„Még szerencse, hogy keresztanyuk vagyon. Sokat segít. Jobbabb, nekik, hogy nem
kell ?. Ruhát hoz, cipőt hoz nekik. (....) mer nem lett lenne, majdhogynem visszább
lenne. Mosógépet hozott nekünk, masinát, varrómasinát. Ezt a ...
(Porszívó)
Igen, igen. Nem tudom mondani. Mondom még frizsiderünk nincsen, azt, ha hoz, nagy
dolog lesz. De nem mondok semmit, mer Isten fizesse. Isten segélje, s adjon neki ezer-
ennyit, s egészséget, mer az a legnagyobb.

(Középkorú nő, 5 gyermek édesanyja, Pusztina)

Egyre gyakoribbak a keresztszülők Moldvában tett látogatásai, idén júliusban és
augusztus elején is szervezett utat a Keresztszülők Klubjának egyik alapító tagja,
Gyöngyössy Lajos, maga is keresztapa. Egy hasonló útról számol be a csángó gyer-
mekeknek és gyermekekről készült Reverinda című újság. A gyermek beszámolója
hűen tükrözi azt a szeretetteljes légkört, mely a keresztszülőket fogadja a csángó
falvakban.

„Egy szép szombati napon megérkeztek a keszthelyi magyarok. Másnap, vasárnap,
kimentünk az erdőre, hogy táncoljunk, énekeljünk. A magyarok úgy nézték és tapsol-
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ták mikor énekeltünk, mintha meccs lett volna. Én úgy megörültem, hogy ők hogy tap-
solnak, még a szívem is megszakadott. Mi megköszöntük, hogy eljöttek, és azt mond-
ták, hogy ők is várnak kimenjünk Keszthelyre. Ilyen volt egy szép vasárnap délután.”

(Laslău Sergiu Claudiu, Pusztina)

Pusztinán sok gyereknek van keresztszülője, a pontos számot azonban maga a tanító-
nő sem tudta megmondani. Mivel sokan csak nemrégen kapcsolódtak be a program-
ba, gyakori, hogy keveset tudnak a keresztszüleikről. A gyerekek nagy része az aján-
dékoknak örül leginkább, de a Magyarországon való tanulás ígérete is vonzza őket.

„Gyermek azt szeretné, menjen ki Magyarba. Bíztatja a keresztanyja is, meg van a
Tibor bácsi is, melyik jár véle a keresztanyjával, ő a vezető. Mind a ketten vigyázna
a gyermekre ottan, felé vannak, Budapestre.”

(Középkorú nő, 5 gyermek édesanyja, Pusztina)

Összegzés
A pusztinai vizsgálatból látható, hogy az ott élő moldvai csángók körében a ma-

gyarnyelv-tanítási program népszerű, a gyermekek számára pedig esélyt biztosít arra,
hogy részben dialektusokon, részben egy anyanyelvi nyelvváltozatukhoz közel álló,
számukra magas státusszal rendelkező nyelven is tanulhassanak, szocializálódhassa-
nak. Ez megfordítani látszik azt a tendenciát, hogy a pusztinai szülők egynyelvű ro-
mánnak neveljék gyermeküket, és megerősíti csángómagyar identitásukat.
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