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Megtagadta a pusztinai plébá-
nos, hogy magyar ének hangoz-
zék el a csángóföldi település 
katolikus templomában szen-
teste. Bár korábban úgy tűnt, 
hogy a magyar nyelvű mise egy 
évvel ezelőtti bákói engedélye-
zése enyhülést hoz, az egyház 
továbbra is akadályokat gördít 
a moldvai magyarok anyanyelv-
használata elé.

 » ROSTÁS SZABOLCS

E gyházi tiltásra nem csendülhe-
tett fel magyar ének a Bákó me-
gyei Pusztina katolikus temp-

lomában a karácsonyi éjféli misén. 
Nyisztor Tinka néprajzkutató a Kró-
nikának elmondta, vasárnap azzal 
a kéréssel fordult Augustin Benchea 
pusztinai plébánoshoz, hogy a helyi 
imacsoport tagjaival szeretnének egy 
magyar éneket előadni szenteste a 
katolikus templomban. A csángóföldi 
falu katolikus lelkésze újabb, írásos 
megkeresés nyomán kedden elektro-
nikus levélben arra hivatkozva uta-
sította el a kérést, hogy megbeszélte 
a helyi egyháztanáccsal, ám annak 
tagjai nem értettek egyet „kolindák” 
elhangzásával a mise alatt vagy utá-
na. Nyisztor Tinka szerint azonban 
nem igaz, hogy az egyháztanács el-
lenezné a magyar éneket, ebbe nincs 
is beleszólása, mindez csak ürügy a 
plébános részéről, hogy a felelőssé-
get áthárítsa a falubeliekre.

„Én arra gondoltam, hogy az éjféli 
mise kiváló alkalom lenne arra, hogy 
magyarul énekeljünk, de a pap ezzel 
az ócska diktatórikus módszerrel el-
utasította. Miközben én küszködök, 
hogy megtanítsam a csángóknak a 

magyar énekeket, a magyar nyelvet, 
a papok temetik a nyelvünket. Olyan 
sötétség van a fejükben, hogy késsel 
lehet vágni” – panaszolta lapunk-
nak a tanulmányai után szülőfalujá-
ba visszatért néprajzkutató. A helyi 
Szent István Egyesület elnöke kér-
désünkre elmondta, bár a moldvai 
csángók örömmel és reménykedve 
fogadták a jászvásári római katolikus 
püspökség idén januárban született 
jóváhagyását, amelyben engedélyez-
te havi egy magyar mise megtartását 
Bákóban, a döntés nem tekinthető 
jelentős áttörésnek. A Moldvai Csán-
gómagyarok Szövetsége egyházi 
ügyekben illetékes korábbi alelnöke 
hozzátette, a havi egy mise is a ka-
tolikus papok ellenállása közepette 
zajlik, akik nem küldenek kántort 
az istentiszteletre, amit nem is hir-

detnek a csángó falvakban. „Miután 
megkaptuk az engedélyt a magyar 
nyelvű misére, a bukaresti nuncius 
azt tanácsolta nekünk, hogy őrizzük 
a magyar kultúránkat, énekeljük 
a régi énekeinket a misén. Mégis 
hogy ápoljuk a nyelvet, ha énekelni 
se szabad magyarul a templomban? 
Hol és mikor gyakoroljuk a magyar 
kultúránkat, amikor az emberek már 
nem tudják a miserendet, a papok 
többsége pedig szabotálja a magyar 
misét?” – sorjázta a kérdéseket a 
pusztinai etnográfus, aki karácsony 
második napján többedmagával 
kántálni ment a Szeret menti falvak 
– Forrófalva, Somoska, Pokolpataka 
– csángó papjaihoz. Nyisztor Tinká-
tól megtudtuk, jövőre felkeresi a ma-
gyar nyelvű vallásgyakorlás ügyében 
az idén augusztusban kinevezett Io-

MEGTILTOTTA A MAGYAR „KOLINDÁT” A CSÁNGÓFÖLDI KATOLIKUS PAP – TOVÁBBRA IS EGYHÁZI ELLENSZÉLBEN A VALLÁSGYAKORLÁS

Nem csendülhetett fel magyar ének Pusztinán

Csángó asszonyok az első, magyar nyelven tartott misén a bákói katolikus templomban idén januárban
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sif Păuleț jászvásári püspököt, va-
lamint a bukaresti nunciust is.

A jászvásári római katolikus 
püspökség – 1884-es fennállása 
óta először – idén januárban en-
gedélyezte, hogy havi egy magyar 
misét tartsanak a bákói Szent Mik-
lós plébániatemplomban; a dön-
tés egyértelműen a közelgő, júni-
usi romániai pápalátogatással állt 
összefüggésben. A moldvai csán-
gók magyar misézésre vonatkozó 
kéréseit korábban rendszeresen el-
utasította az egyházmegyét 1990-
től idén augusztusig vezető Petru 
Gherghel jászvásári püspök, aki 
korábban kijelentette: csak akkor 
engedélyezi a magyar misét, ha 
megbizonyosodik róla, hogy a hí-
vek legkevesebb két százaléka nem 
érti a román nyelvet. A volt püspök 
később arra hivatkozva utasította 
el a magyar misét, hogy a csángó 
nyelv nem magyar nyelv. Nyisztor 
Tinka – aki az elmúlt évtizedek 
során két kötetet kitevő levelezést 
folytatott különböző egyházi elöl-
járókkal az ügyben – a Krónikának 
elmondta, a moldvai magyar kato-
likusok látogatják a magyar misét 
Bákóban, és mindent megtesznek 
azért, hogy a csángóföldi falvakból 
is minél több ember részt vegyen 
ezeken. Ugyanakkor továbbra is 
fenntartják a követelésüket, hogy 
vezessék be a magyar miséket 
mindazokban a csángó falvakban, 
ahol igény van erre. A jászvásári 
püspökséghez tartozó nyolc mold-
vai megyében – a püspökség hon-
lapján közölt adatok szerint – több 
mint kétszázezer római katolikus 
hívet tartanak számon. Magyar ku-
tatók 30–40-ezerre becsülik azok-
nak a moldvai katolikusoknak a 
számát, akik beszélik a magyar 
nyelv valamely nyelvjárását.

 » „Miközben 
én küszködök, 
hogy megtanít-
sam a csángók-
nak a magyar 
énekeket, a 
magyar nyelvet, 
a papok temetik 
a nyelvünket. 
Olyan sötétség 
van a fejükben, 
hogy késsel 
lehet vágni.”

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Megalapozatlanságra hivatkozva 
elutasította a Marosvásárhelyi 

Táblabíróság a Zetelaki Területtulaj-
donosi Társulás keresetét – egyelőre 
ennyit tud az ítéletről Benke József, 
a társulás elnöke, ugyanis az indok-
lást és az ítélet hivatalos kiközlését 
még nem kapta kézhez. Feltételezése 

szerint azért ítélhette megalapozat-
lannak a minisztérium ellen indított 
keresetüket a táblabíróság, mert nem 
talált elég erős összefüggést a felpe-
res és a medvék által okozott károk 
között, azaz nem találta bizonyított-
nak azt, hogy a társulást kár érte 
– számolt be Benke József.  Jelezte 
egyúttal: elkötelezettek az igazuk 
mellett, ezért fellebbezni fognak, 

amint kézhez kapják az ítélet hiva-
talos kiközlését és az indoklást. Mint 
beszámoltunk, a társulás 44 udvar-
helyszéki közbirtokosságot képvisel-
ve indított pert a bukaresti Környe-
zetvédelmi Minisztérium ellen. Két 
követelésük volt. Egyrészt az, hogy 
a szaktárca tartsa tiszteletben  a 
2018/148-as törvényt, amely kimond-
ja: évente kell jóváhagyni beavat-

kozási kvótát a nagyragadozókra. A 
másik követelésük az volt, hogy a mi-
nisztérium tartsa be saját rendeletét, 
a medvepopulációra vonatkozó akci-
ótervet, amelyet tavaly hagytak jóvá, 
megjelent a Hivatalos Közlönyben, 
és érvénybe is lépett. Ebben szerepel 
az, hogy ahol sok medvét számláltak 
és sok volt a kár, ott adjanak kilövési 
kvótákat vadgazdákra leosztva.

Medveügy: elutasították a zetelakiak keresetét
 » Benke József 

jelezte: elkötele-
zettek az igazuk 
mellett, ezért 
fellebbezni 
fognak, amint 
kézhez kapják az 
ítélet hivatalos 
kiközlését és az 
indoklást. 




