
M
egtanult beszél-
ni, s aztán nem
sokra rá már 
énekelt is. Két-
három éves ko-
ra körül már 

feltűnt a jó hangú kicsi legény, mert 
elég sokat énekeltették a helyi kocs-
mában Kosteleken. „Gyermekkorom-
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Vaszi Leventének nincsenek a földtől 
elrugaszkodott álmai, nem akar 
egyebet, csak követni az élet rendjét
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Nyitott szemmel jár-kel, keres, kutat, kosmotol, ahogy 
ő mondja. Öt évvel ezelőtt a népszerű Fölszállott a 
páva című műsor közönségdíjasa volt a kosteleki 
Vaszi Levente. Ma három gyermek édesapjaként tesz 
azért, hogy a végeken is megmaradjon a kis csángó 
magyar közösség. Vaszi Leventével beszélgettünk. Én azt mondom, 

hogy a kato-
likus vallás 
tartott meg 
bennünket 
nyelvünkben, 
szokásainkban, 
hagyománya-
inkban.
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ban a bodegában fi zettek azért, hogy 
énekeljek az unokatestvéremmel. 
Édesanyámnál mai napig üzlet van, 
ott énekeltettek, nekem innen van az 
első emlékezetem az éneklésről. Utá-
na igyekeztek a szüleim is promoválni 
ilyen-olyan rendezvényeken, bálo-
kon, lakodalmakon tettek oda énekel-
ni” – meséli nevetve Vaszi Levente.

A kosteleki fi atalember elég korán 
elkerült a szülői háztól, először Csík-
szeredába, majd Sepsiszentgyörgy-
re. Otthon, a faluban román nyelven 
kezdte el az elemi iskolát, mert Koste-
leken 1968-tól csak román nyelvű ok-
tatás zajlott. Bár korábban – eleveníti 
fel – még a dédnagyapja házában volt 
utoljára magyar iskola, „ők adtak egy 
kicsi szobát, hogy ott tartsák a ma-
gyar órákat”. Levente tehát az elemi 
iskola első három évét szülőfalujában 
végezte el, majd a csíkszeredai Octa-
vian Goga román nyelvű gimnázium 
diákja lett, itt is érettségizett. Időköz-
ben, 2005-től a Moldvai Csángó-ma-
gyar Oktatási Program keretében a 
kis Bákó megyei településen is újra-
indult a magyar oktatás, és Levente 
ott tanult meg egyebek közt táncolni. 
Olyannyira, hogy a középiskola után 
négy évet a sepsiszentgyörgyi Három-
szék Táncegyüttes táncosa is volt.




