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A moldvai magyarok 
csíksomlyói üzenete

Református létemre eddig másfél tucatszor vettem 
részt a csíksomlyói búcsún. A Csíksomlyói Szűzanya 
azt üzeni az erdélyi főpapok által Csík, Székelyföld, Er-
dély, Csángóföld, a részek, az anyaország, a határon 
túli területek, a nagyvilágban szétszóródott magyarság 
számára, hogy ezeréves kereszténységünk megtartása 
nemcsak vallási, hanem egyúttal nemzeti feladat. Így 
válik a pünkösd szombatján sorra kerülő búcsú a világ 
magyarsága számára a legnagyobb gyülekezőhelynek, 
egyúttal a protestáns híveknek olyan lelki együttléti 
helyszínnek, ahol ők maguk is a legnagyobb számban 
vannak jelen. Mindannyiunk számára a több mint négy-
százötven éves hagyomány alapján a Salvator-kápolna 
előtti keresztre vésett szöveg jegyében: „Isten! Tarts 
meg minket őseink szent hitében és erényeiben!”

Az idei búcsú attól volt rendkívüli, hogy a tavalyi hiá-
nyát is pótolta, és tudatosította: magyar népünk mennyi-
re szegényebb lenne a Jóisten által „már aláírt papírral” 
igazolva a világörökség részének tekinthető csíksomlyói 
búcsú nélkül. A járványügyi helyzetben is sokan, nagyon 
sokan hosszabb vagy rövidebb zarándokútra vállalkoz-
tak, messziről jöttek, vagy csupán a Márton Áron úton 
ballagtak végig, majd felkapaszkodtak a nyeregbe. A 
kivételesen csillogó napfénybe öltözött Boldogasszony-
hoz igyekeztek keresztutat megjáró hívőkként, kereszt-
aljakba szerveződve, zászlók és településtáblák mögé 
csoportosulva, vagy éppenséggel a maguk útját járva. 
Csíksomlyó – csodálatos tanúságtétele a közös lelkület-
nek és szellemiségnek.

Idén nem Csíksomlyón kerestem az együttlétet az 
életünket meghatározó Természettel és Teremtőjével, 
hanem Erdély egyik csodás természeti alkotása, a Li-
kas-zsomboly mellett a nemrég fennállása százharminc 
évét ünneplő Erdélyi Kárpát-Egyesület szervezésében. Az 
ötvenméteres függőleges aknabarlang közvetlen szom-
szédságában hallgattam meg a lujzikalagori születésű, 
Gyimesbükkön szolgáló Salamon József szentbeszédét. 
Jelen helyzetben a lehető legjobb választásnak bizo-
nyult, hogy az ő személye által szóljon az ige, a szám-
talan üzenet az egybegyűltekhez. Hitről, összefogásról, 
megmaradásról, családról, szeretetről, a mai élet öröme-
iről és nehézségeiről, reményről. A prédikáció kihagyha-
tatlan részének bizonyult többször is feleleveníteni Már-
ton Áron püspök példamutatását, a csángók hűségét, 
amikor 1949-es gyimesi bérmaútjáról a búcsúba igyekvő 

püspököt élő kordonnal védték az állambiztonság, a go-
nosz ármánykodásai ellen. Szép gondolataival a csángó 
pap mindannyiunknak üzent. Ha a Jóisten velünk van, 
kicsoda lenne ellenünk? – tette fel a kérdést. Magvas 
üzenetei, idézetei, gondolatai sorából számomra kiemel-
kedett a tizenhat gyermekes család példája, ahol maguk 
közé befogadtak még egy rászorulót, mert ahol annyinak 
kĳ ut a mindennapi kenyér, ott még egynek is biztosan 
kiteremtődik.

Szép, jövőbemutató, már-már utópisztikus példa né-
pünk mindennapjaiból, ahol bizony a gombnyomoga-
tásba való belefáradás, a kiégés, a szeretetlenség teret 
hódít magának. És a „táposság”, amiről egy korábbi bú-
csún beszélt a vezérszónok. Mindezek ellenére Salamon 
József hitbeli meggyőződése reménysugarával árasztotta 
el a Nyeregben összegyűlt zarándokokat, no, meg azokat 
is, akik online térben követték szavait. Beszédét csángós 
kifejezéssel kezdte: „Honn vannak?”, és két biztató szóval 
fejezte be: „vagyunk, leszünk!”

Az idei csíksomlyói búcsú még inkább felhívta a fi gyel-
met a moldvai magyarok nehéz sorsára és gondjaira, aki-
ket istenhitük őrzött meg vallásukban és némiképpen 

magyarságukban is. Akarva-akaratlanul eszembe ju-
tottak Halász Péternek, a moldvai és a gyimesi csán-
gók kutatójának a szavai, amikor közel egy évtized-
del ezelőtt Marosvásárhelyen bemutatta Salamon 
József Gyimes monográfiáját. Akkor arra a kérdésre 
adott választ, hogy miért kell érdekeljen bennünket 
a csángó sors, akik Erdélyben, Székelyföldön élünk. 
Válaszában arra utalt, hogy három okból: mert ők is 
magyarok, mert egyedi értékek hordozói, valamint 
azért, mert mindenkoron arra figyelmeztetnek ben-
nünket, hogy az ő sorsukra juthatunk mi is, ha nem 
vigyázunk magunkra.

A moldvai magyarok körében eltöltött látogatásaim 
emléke jut eszembe. Amíg élek, ízlelgetem magam-
ban a csángó kultúrát, nyelvjárást, vallásosságot. 
Édes anyanyelvünkön az archaikus és sajátos nyel-
vet beszélő moldvai magyarok használják a legszebb 
kifejezést a napnyugtára: a nap leszentül. Miközben 
közösen bízunk abban, hogy az a nap, amelyik leszen-
tül, másnap hajnalban felszentülő fényével ragyogja 
be nemcsak a Csángóföld, hanem egész Erdély, kerek 
e föld tájait. A Teremtő dicsőségét hirdetve.
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Az elmúlt három nap alatt 
három kiskorú életét mentették 
meg a marosvásárhelyi szívkór-
házban, ahol az AngioNet nem-
zetközi program keretében helyi 
és bajorországi orvosok dolgoz-
tak közösen. Az erdélyi gyógyá-
szati központ sokat fejlődött, 
és mind felszerelésben, mind 
szaktudásban felveszi a versenyt 
a bajorországi standardokkal.

 » SZUCHER ERVIN

H árom gyermek köszönheti az 
életét azoknak a marosvásár-
helyi és müncheni orvosok-

nak, akik hétfőtől szerdáig az erdélyi 
város szívkórházában közösen vet-
tek részt különböző beavatkozáso-
kon. Az együttműködés az AngioNet 
elnevezésű, kutatást, fejlesztést és 
infrastruktúra-korszerűsítést támo-
gató nemzetközi program keretében 

jöhetett létre. A projektet a házigaz-
dák részéről Anca Sglimbea és Hada-
di László intervenciós kardiológusok 
vezették, mellettük Sorin Paşcanu, 
Roxana Toma, Pavel Morar és Car-
men Sircuta altatóorvosok dolgoz-
tak. A marosvásárhelyi szakemberek 
munkáját a müncheni Deutsches 
Herzzentrum két munkatársa segí-
tette: Andreas Eicken orvosprofesz-
szor és a Romániából elszármazott 
Daniel Tănase gyermekszívsebész.

Fejlődött a vásárhelyi 
szívgyógyászat
A bajorországi szakemberek vissza-
térő orvosoknak számítanak Erdély-
ben. Elmondásuk szerint évek óta 
eredményes együttműködés fűzi a 
vásárhelyi szívkórházhoz. Szerin-
tük az erdélyi központ nagyot fejlő-
dött, és mind felszerelésben, mind 
szaktudásban felveszi a versenyt a 
bajorországi standardokkal. Tăna-
se doktor elmondta, hogy nem egy 
romániai szülő a németországi szív-
kórházakban műtteti gyermekét, 

holott Marosvásárhelyen is minden 
feltétel adott. Mi több, tette hozzá, 
a betegnek sokkal jobb, ha megkí-
mélik az utazás fáradalmaitól, és 
otthon kezelik. Ezzel Horaţiu Suciu, 
a vásárhelyi szívkórház vezetője is 
egyetért, különösképpen annak tu-
datában, hogy Nyugaton szinte bár-
milyen beavatkozás kétszer annyiba 
kerül, mint nálunk. „A gondot nem 
a hazai kórházak felszereltsége 
vagy a szakemberek hiánya jelenti, 
hanem a pénzügyi rendszer. Pedig 
semmi sem drága, amikor egy gyer-
mek életéről van szó” – hangsúlyoz-
ta Horaţiu Suciu orvosprofesszor.

A páciens néhány nap után 
elhagyhatja a kórházat
A vásárhelyi intézet igazgatója arra 
utalt, hogy ő és csapata sokkal több 
beavatkozásra vagy műtétre lenne 
képes, ha az egészségügyi biztosítási 
pénztár hajlandó lenne állni az ezek-
kel járó költségeket. Csak az elmúlt 
napokban beültetett szívszelepek 
darabja meghaladja a 25 ezer eurót. 

ÉLETEKET MENTŐ SZÍVGYÓGYÁSZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS MAROSVÁSÁRHELYI ÉS MÜNCHENI ORVOSOK KÖZÖTT

Három nap alatt három gyermek kapott új életet
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Az Orvostudományi Akadémiát 
képviselő Radu Deac szívspecia-
lista szerint a most bemutatott non 
invazív procedúrával kicserélt pul-
monális szívszelep nemcsak hogy 
biztonságos, de gyors felépülést 
is szavatol. A páciens alig néhány 
nap után elhagyhatja a kórházat, 
utólag pedig minimális rekuperáci-
ós folyamaton kell keresztül men-
nie. A marosvásárhelyi szívkórház 
az egyetlen az országban, ahol gye-
rekek szívátültetését végzik. Az öt 
éve zajló AngioNet program kereté-
ben az Orvostudományi Akadémia 
által beszerzett korszerű angiográ-
fok, működtetésükhöz szükséges 
hozzávalók és a személyzet képzé-
sének összértéke eléri a mintegy 
25 millió eurót. „Ez az infrastruk-
túra-fejlesztés már csak azért is 
rendkívül fontos, mert ezentúl a 
pácienseket nem kell Bukarestbe 
utaztatni, hanem az ország külön-
böző egyetemi kórházaikban is el 
lehet látni” – vélekedett Radu Deac 
orvosprofesszor.

 » „A gondot 
nem a hazai 
kórházak felsze-
reltsége vagy 
a szakemberek 
hiánya jelenti, 
hanem a pénz-
ügyi rendszer. 
Pedig semmi 
sem drága, ami-
kor egy gyermek 
életéről van szó” 
– hangsúlyozta 
Horaţiu Suciu 
orvosprofesszor.




