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,,$i numele voastre sunt pocite. Aga vI iscilifi acasa? Cine r'-a ucigag drept intolerant6, cdnd se zvArcolegte, de a nu fi getuitd, furatd.
diruit cu accente gi nume noi?" * afirmafi gi intrebali in scrisoare. Ar fi tolerant, cdnd s-ar resemna linigtit 9i n-ar crea greutdti in a fi
Permiteli-mi s5-mi repet afirmalia: ceangdimea n-a invd{at limba sa getuitd, furatd cit mai u9or.
la gcoala. Cu cdteva decenii in urmd au absolvit doar citeva clasc,
Toleranta rcali'in tnatcria prezentl ar insemna sd i se acorde teren
chiar gi acestea exclusiv in limba romdni. Deoarece puf in inf clegeau de acliune celor hiriziti cu zel, ddruire in procesul de insindtogire'
din ce lise vorbea. chiar gi cu acele citel'a clase in majoritate au rirnas pistrare a lirnbii, congtiin{ei, identita{ii ceangdilor, un minunchi de
anallabeti. Astf'el iscalitura constituia pecetea amprentelor dc degctc. natiune care traiegte in Moldova gi este osdndit la nefiin1i.
Nurnele noastre erau purtate doar in grai, nu pe hdrtie. Scris, numclc
Sfintul Pirintc la aceastd tolerantd se referd cdnd penultirna
apirea numai la oficialitali: la primirie qi la parohie, unde se fEcea scrisoarc de ziua intema{ionald a pdcii indeamnd la protejarea etniiior
inscrierea cu litere romdnegti. Astf'el au apirut difererrfe intre numcle minoritarc, rL'spectarca dre pturilor individuale gi colective a acestorar
purtat in graiui oamenilor gi cel consemnat in scris. Oare care este prccum pdstrarea valorilor ceea ce poartd ele. Sperim si fie auzit gi
numele real, autentic? Fdri indoiali acela cu care se numegte cineva infeles apclul Sfdntului Pirinte qi sd capete o astf'el de interpretare
gi in acelagi tirnp curn este numit in graiul comur.ritdlii. In registre au tolcranta gi intoleranta.
Este departe de rnine sd consider cb v-am ddscilit cu aceste gAnduri
apirut situafii aberante, chiar caraghioase. Numai un exemplu
sernnitlcativ: numele Gycingycis, nume tiumos qi prin in{eles. in scris notate. Ele nu sullt qtiinlifice, revelatoare, doar adevdruri simple'
a fbst transformat in Ghiunghiuq, devenit un nulne fird nici o logicc qi dupa o f-cmtd convingere a lnea, adevdrate. Nu le impun
semnificalie pi chiar greu de pror.run{at. Aqa stirn deci cu,,argumentul niminui, dar consider ci sunt detnrre de reflexie pentru a ajunge la
gtiin{ific" al schimbdrilor numelor rotnAneqti in nurne ungureEti. Oare adevir, cdci numai adevarul izbdvegte,
ce valoare poate avea ,,bibliografia" ceea ce ne oferili? Limba imi
Cu dcosebiti stimi, respcc,
este aceea pe care rni-a invifat-o matna, iar numele l-am mo$tenit de
la pirinli, cel care pdstreazi poafiI comunitatea in graiul sdu.
Co$nea, 4 mai l99l '
,,lntoleranta nu este izvor de pace." Este foarte adevdrat. Dar ce
este intoleranta? - Quid est verita? - Victirna este marcatd de hotul
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Dics6rtess6k a J6zus Krisztus!
Excellencirid!
Minek utdna ..katolikus is be csi.iletes" r'alaszadisra kirt fel, b:itorkodon.r papirra vetni azon v6leminy cnret ds irztjseimet, amel,veket
Excellenciiidnak irdnyunkban tett nirncll' r idaskod6 kiielcntdsei keltettck bennern. Tudatdban vagyok a rneltosdgnak, tekintdlynek cs
magas tisztsdgnek, amclycket betdlt az etnbcrek ds az Uristen elcitt.
'fel.ies szivernb6l remdlem, hogy oszintescgem neln fogja bdntani.
Az aiapkijelentes (an.rely a tobbit elciidezte) Onnek az az allitfisa,
hogy ,,a csdngo nye h' netn azonos a lnag) ar nyelvvel". Kiviir.rcsi
lennik, rnire alapozza 0n annyira biztosan ezt az abszolit tagaddst,
arncly', szerdny velerncnyctn szcrint, absztrrdutn.
Minden nyelvet egi' sa.f dtos nvelvtani struktLira jcllernez. Nagyon
nagy dltal6nossigban tninden nyehben megtaldlhalok azonos szotani
is rnondattani elemek. Ez a tdnl' lalan azt a bibliai titelt tdmasztia alii,
hogy a kezdet kezdctdn az ernbcrisig ugyanazt a kcizcis nyelvet
beszelte. Az a m6d azonban, ahogyan eg1' nyelvi kcizcissdg sajdt
sz6kincsdvel beilleszkedik a nyelvtani rendszerbe, amelyet saj6tos

nossdg tudata, az a tudat, hogy beszdliink en6l a magyar nyelvrol.
Nern tanitott6k nekiink ktilcin tantdrgykint. ezekre a kovetkeztetisekre a tanulds sordn szerzett 6ltal6nos ismereteink alapjin jLrtottunk. En,

mint ezen cjntudat birtokosa, igaz kcitclessigemnek tartoln, hogy a
ndpernben is, arnellyel testben-ldlekben azonosnak drzctn tnagaln,
felkeltsem ezt az cintudatot.
,,Apostoli, katolikus" buzg6sdg-e ez,vagy pedig sovin igyckezet?
Dcintse el Excellenciad. Az az iigykcidds, hogy ki6lji.ik egy nip nemzeti tudat6t, n1'elvit, apostoli, katolikus buzg6sdg-c, r'agy pedig sovin
igyekczet? Enrrek eldtintesit is 0nre bizorn.
A nemzeti dnazonossdg tudata a cs6ng6kndl kitszolag - nern
litezik. Mondom, l6tsz6lag csak, merl a csdngrik tnagukat mdsnak
tartottdk ds tartjdk.ielenleg is, rnint a tcibbsdg. Erkolcsiiktren, nyclvbeu
6s hitben is m6snak. Emiekszem gyermektriorornbol, hogy arnikor
szrileink m6s falvakba utaztak - pdlddul ortjltetni a malomba izvoarele
vagy Cilugara Mare helysegekbe -, figyelmeztetni szoktik cgyrndst,
hogy legyenek resen, lnert ott az emberek lopnak ds csalnak. Nern
sz6alkotdsi is ragozdsi rendszer iltct. hatiirozza meg egy nyelvjellc- kdtdttek vegyes hiizassdgokat. Nern adtrik fel a hitiikct. A nyclv ds hit
gdt. IIa a csiing6 nyelv alapveto szokincset, szoalkotdsi is ragoziisi egymist trimogatiiik.
Egyebir6nt, a csdng6 kcizdssdgeket a romdn lakossig is mds szemrendszerdt tekintitik, elmondat6 16la. hogl' azonos a rnagyar nyelvvel.
Hogyha tor'6bbi azt is ligy'clernbe vesszilk, hogy a csdng6k nvelvtiket rnel n6zte, tdliik kiilonbozri, rnds entitdsnak tartotta, Maidnem mindig,
nern az iskol6ban sa.feititottdk el, r.nivel ettol a lehetosegtcil teljesen lendziileg, magyarnak neveztek. Lujzikalagorban volt tcjbbek kciziitt
nregfbsztottdk rlket, ez a tdny a lentnevezett egyenloseg hitel6t is kdt testvdr tanit6. Alexandru Hacigheanu kiegyensrllvozott emher
volt, embersdgesen viszonyult mind a gyermckekltcz, rnind pedig a
rncghizhrtosigit i gazolja.
Nernecsek af,va egyik anekdotdja.iut az eszembe (rektor-professzor felnott lakoss6ghoz. Vele ellentdtben a testvdre telitve volt gy[iltilettel'
volt annak idejdn a teol6gian). Egy ndrnet biiszkdn jeler.rtiki amagl'ar- Magl'arnak, bozgornak, bongyin6nak nevezte a gvermekeket. Nern
nak: ,,En tutlotn tnagyar." ,,L6tok." - v6laszolja a magyar, a ndmet drtetttik e szavak jclentisdt, csupdn azt fogtuk fel, hog,v azirt szid
szavaib6l dtl6tv6n a helyzetet. Egy cshngo gy'emrek, aki nem tanulta minket, mert magyarok vagyunk. Sok verest is kaptunk emiatt. Maguk
iskoliban az anyanyelvdt, sohasem ktjvet el ehhez hason16 beszddhi- a pedagogusok is m6snak neztdk ezt az etnikLtmot, szidalmazisra ds
b/rt. A nyelv ,,finomsdgait" - a Inagvar nvel'u', mint rninden nyelv, csutslgra 6rdetnesnek. Megtiltott6k, hogy magl'arul bcszeljiink az
szinros il1'en reitett finorns6ggal btiszkelkedhet - nem az iskol6ban iskoldban, a vdrosban, sot. mdg a templomban is. Ragaszkodorn
tanulta, hanem az an-"-ate.ljel szivta magdba. Ime a ldlaszom az On hozz6, hogy sz6v6 tegyem ezt a vonatkoz6st, tnert Ilxcellencidd
ki.jclcntdscre: neln az iskol6ban, lranern az edesanyjuktol tanultdk a lcvclinek egyik riszletdre vdlaszul szolgdl. lgy szol a levdlriszici: '.A
molcJvai cs6ngokra gondolra. az 0n gondolatmenetcirrek ref'lektorInilrlyilr nvelvet.
Igen. mi Moldvdban uern az iskolaban. hanem ddesanl'dnktol tanul- Iinyebc-n, r'igjeiteki lbrdulat .iut az ernber eszdbe, anlikor a szeleplii
tLrnk rnes rnaevarul beszclni. Anrit aztin kijriiltink cgvcsck az isko- azt.iclcnti ki. hog;'nern tudolt rola. hogy czidiiig is prtizaban lrcszclt.
lliban tenultak. nenr a ntlgvill'Irvelv trtrga. Itane'tt.t li Ilclllzeti oltltzo- ,\ rnoidvli csangok is azt nrondanik ()nnek, lrogl'cddig lrern ltrtitak
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rola. hogy.iogtbsztottak 6s ijldcizcittek volnanak." A fenti eszmeluttalasra az dn lilaszom nenr annyira komikus, mint amennyire fa.io
dologra utal: nriir zsenge gyermekkent a krjrmtjnkkel ds tenveriinkkel
drzdkeltiik a fizikai ftijdalmat, szfvtinkben es lelkiinkben ereztijk a

a.landdkba Li.j, ekezetekkel elldtott nevel?" - 6llftia es kdrdezi 0n a
leveldben. Enged je meg Excellenci6d, hogv rnegismdreljem a kijelentist: a csdngok az anyanvelviiket nem az iskoldban tanultrik. Ndhriny

6vtizede csupan ndhdnv lnagyar osztdly indult, ds ezek is kivetel

ndlkiil rom6n nyelven tettek le az abszolvalo vizsgdt. Mivel alig
.iogfcrsztottsdg is iildozcittsdg g[nyj6t ds mecaldzdsdt.
lrgy nyelv sa.jitos szokincsdnek anyaga az illeto nyelv epit<ikcivei- drtettek valamit abb6l, amit tanitottak nekik, annak a ndhdny osztdlykdnt tarthato szamorr. Mind a nyelvtani szerkezetnek, mind pedig a nak a tanuloi is tcibbsegiikben analfabet6k maradtak. Ugyhogy az
sz6kincsnek me_qvan a maga fe.iloddstdrtdnete. A csdng6k kira.jzdsa a al6fr6st ndluk a papirra bdkcitt u.i.ilenyomat helyetlesfti. Nevtik csupin
magyar leriiletekrol Moldv6ba tcjbb szakaszban za.jlott le, idoben.i6l sz6ban, nem a papiron cirzcidrjtt meg. lrdsban csupdn a hivataloss6gok
nr egh at.lrozh ato tcjrtene I m i tenyek kdsztetven oket az emigr aci or a. Ez
okrndnyaiban rcigzitettdk: a kozseghiiz6n es a par6ki6n, ahol pedig a
a valtisiig.l6l tetten drhetci a Moldva kijlcinbcizo reriiletein taldlhar6 nevtiket romdn helyesirdssal es beliikkel irtiik 6t. Innen a kiilcinbsdg
csdng6 lalvak lakoinak nveh'anvagrlban. Valakinek a beszddet hall- az ernberek dlcjbesz6ddben rnegcirzcitl ds a leirt ndv krizritt. Va-jon a
vdn, a legkisebb tivedest kiz6r6an rneg6llapithato, hogy rnell,ik lalu- kettri koziil rnelyik azigazi, autenlikLts? Minden kdtseget kizaroan az,
ban dl.
ahogyan valaki megnevezi sa.j6t magdt, ds ahogyan megnevezik rlt a
A nyelv lbjlcidesdt az emigriici6 kezdetdtcil csupdn az anyanyelv lalustdrsak. A kiikinbozci anyakcinyvekben tdves, elirt, gyakran nevetvitalitdsAnak belsri, spontdn, cjsztcincis ere.je biztositotta.Ezzel szem- s6ges nevek jelennek meg. E_el,etlerr.jellegzetes pdldat hadd hozzak
ben Magvarorszdgon ds Erddlyben ehhez a belsci, cisztcjnris errihcjz fel: a szdp ds 6rthet6 Gycingyos nevet irdsban Ghiunghiu ndvre r'61hozzdad6dtak a nvclr" tudatos fe.jlesztdsdnek.j6 irdnyba hat6 lehetijsd- loztafi|k, ez6ltal nemcsak irlhetctlcnni, hanem szinte kiejthetetlenni
gei. lskoldkat alapftottak, dltalhnossd v6lt az anyanyelven tcirtdnci is tettdk.
oktatds. Megjelentek lovdbb6 befolydsos egl,dnisdgek e teren, ir6k,
igy 6llunk teh5 t azzal a,.ludourdnyos bizonyit6ssal", amely a romdn
m[iviszek, irodalmi dranrlatok, vitdk. Mindezek a tdnyezrik biztosi-

lottdk a nyelv egdszsdges fe.il6ddset. Szerepiik voit ugvanakkor

a

nvelv sz6kincsdnek gazdagft6siiban is, sz6teremtds. szoalkotds, mds
n;,clvekb6l valo sz6krilcscinzds rdvdn. Ez a tblyarnat en,enyesiilmindazokban a nyelvekben, ahol a I'e.ilodds irtja akad6lymentes, szabad. A
rnoldvai mag)'ar etnikumnak elszigeteltsdgdben ndlkijldaie kellett a
nyclv lljlesztisdnek ezen ludatos linyezciit, lev6n csupdn a bels6,
spontdn, cjszlcjncis nl'elvfe.jloddsi tdnyez6kle utalva. Nern csoda, ha
ndlkrjlcjzve a vedehnet ds segitsdget, a nyelvi.ink ugyanrigy beszennyezodcitt, rnint a tcrmeszet, hogy olyan helyze t dllt elo - rnint ahogy azt

teljes joggal

0n is nllitja -hogy,

egyesek teljesen elveszitetrdk az

anvanyeh iiket. mdsok meg tdkdletleui.il, tal6lomra efienek meg eztazt a magyar beszedbrjl. A beszdd drtisdt az is neheziti, hogy a csdng6
n1'elvben mindennapos szavak az irodalmi magyar nvelvet beszdlok
szdm dla archaizrnusokkri v6ltak.
A csdng6k hell zete ds nyelve ahhoz a beteg emberehez hasonlithat6, akinek siirgosen sziiksdge lenne egy rnegfelelo, hatdkony gy6gyrnodra. Az az ig1'ekezet, hogy rnentsiik a rnenthetcit, epito .jellegti
cselekedet, es sernmikeppen nerl rornbo16 hat6srl, mint ahogyan On

neveknek magyar nevekkd tortint dtvilto ztaI6s6t h it,atott leleplezni.
Vakon az On dltal javasolt ,,bibliogrifi6nak" rnennyi a tudom6nyos
hitele? Az az dn nyelvem, amell're ddesanvdrn lanitolt, a nevemet
pedig a sziileirnt6l rircikciltern, ahogy a kozcissdgem is megnevez
engem.
,,Az intolerancia nem lehet a bdkessdg fon'dsa." Val6 igaz! De va"jon
rabl6
intoler6nsnak bdlyegezheti, amikor az vergodik, h6nykol6dik, hogy ne
lehessen rnegragadni a tork6t. hogy ne tud.jiik kil'osztani. Akkor lenne
lolerdns a rabl6 szemdben, hogylia lemondana az ellen:illdsr6l, ds nem
tanrlsftana ellendllast, hogy mindl kcinny'ebben torkon ragadjrik.
Az igazi toIerancidt az.jelentend az ehnondottakkal kapcsolatban,
ha cselekvesi teret biztositandnak azoknak, akik a cs6ng6k nyelve,
onazonoss6gtudata meg6rzdse, i obbitdsa iigyiben buzg6lkodnak, egy
n.raroknyi ndp sorsa drdekiben, arnely Moldvdban dl, ds arnelyet
nernldtre k6rhoztattak.
A pfrya Oszentsdge erre a tolerancidra hivatkozott a bdke nemzet-

mi az intolerancia? Quid est !erita? Az iidozatot a gyilkos

krizi napjrin kibocsdtott utols6 el6tti leveldben, a kisebbsdgben dlc!

etnikumok vddelm6re, egydni es kcizcissdgi jogaik tiszteletben tart6s6ra, valamint az 6ltaluk kdpviselt drtdkek megrirz6s6re sz6litva fel.
Arni azokat a,,nagyon egysdges kerdseket illeti, hogy Erd6lyben az Csupiin remdlni tudjuk, hogy Oszentsege felhivdsa meghallgat6sra ds
ide telepiilt rnoldvaiaknak rorn6n nyelven celebr6lj6k a misdt", enged- megdrtesre takil, a toleranci6t 6s intolerancidt pedig ebben a szellemtessdk meg nekem kifejteneln azon rneggy6z6ddsemet, hogy tcjbbsd- ben foglrik drtelmezni az emberek.
gtikben nem oszinte bels6 eltdkdltsdg, nern katolikus, apostoli buzgoT6vol dll tcilem az az igyekezet, hogy e pdr sorommal kioktassam
sdg eredrndnyei, Az a szemely, aki - mondjuk - a lujzikalagori rnagyar
Ont. Nem tartottam igdnyt tudom6nyos, korszakalkot6 igazs6gok
nyelvet beszdli, kcinnyen ds rcivid idc! alatt elsajritfda a mfiveltebb kimond6siira. Egyszerri, kis, logikus igazsdgocskrik ezek csup6n, de
erddlyi magyar nyelvet. Ezt sz6rntalan eset igazol.ja. Ha valaki rndgis meggyozciddsem szerint, megdlli6k a helytiket. Nem akarom ezeket
makacs, csrikcin,vcis, ezzel elsiisorban a saj6t belso val6j6t jellemzi. bebeszdlni senkinek, de azt hiszem, mdlt6k arra, hogy elgondolkozSajnos, mindig ldteztek olyan egyedek, akik sovdn eszmdk konkoly6t zunk rajtuk, hogy 6ltaluk eljuthassunk nagyobb igazs6gokig. Mert
hintettdk el az emberek lelkdbe, ds az egyszeni emberek kcjrdben csup6n azigazsdgnak van esdlye a gy6zelemre.
mindig is akadtak hivek, Ez a v6laszom az On kerddsdre: ,,Vajon
hogyan kdrhettek rorn6n nyelvr-i rnisdt?"
Kiv616 tisztelettel, a krisztusi szeretet jcgy6ben,
A szentsdgek anyanyelven tcirtdnci dtad6sa kiilcinben sem idegen az
Salamon Antal.
erddlyi vallisos ritu6ldban. Csakis az drrndnykodds, az aljas eszkcjzcik
K6stelek, 1991. m:ijus. 4.
azok, arnelyek megosztdshoz vezetnek. A hazugsdg, a hdttcrben vegzett praktikik bizalm.atlansdgot, gyanakvist eredrndnl'eznek.,,Torz,
(Forditotta : B artha G),drgy)
rornlott a nevetek is. Igy otthon irjatok aldl Ugyanbiza kitril kaptatok
valamifele kifi camodott logikrival leveldben feltdtelezi.
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