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TÁNCZOS VILMOS 

EMLÉKEZÉS EGY RÉGI MOLDVAI GYŰJTŐÚTRA 

Közel harminc évvel ezelőtt, 1992. június 27-én egy rozoga fehér Trabant-

ból kiszállva, kis néprajzos csapat érkezett meg Szitásba, ebbe az Aknavásár 

környéki székelyes csángó faluba, hogy a Kriza János Néprajzi Társaság 

egyik kutatási projektje keretében tíz napos terepmunkát végezzen Moldvá-

ban. A csapatot Kotics József, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének 

tanára, egy debreceni és egy kolozsvári egyetemi hallgató, valamint jóma-

gam alkottuk. Szállásunk az én régi jó emberemnél, az akkor hetvenéves 

Jancsi Istvánné Elek Ilona néninél volt, aki csíksomlyói búcsúvezetőként és 

helyi rózsafüzér társulati vezetőként az idős asszonyok templomon kívüli, 

magyar nyelvű vallásos szertartásait irányította. Az akkor már özvegy 

Ilonka néni egyedül élt egy több szobából álló régi házban, és minket szí-

vesen befogadott. (5. kép) 

Azidőtájt a régi „néprajzi” és az új „antropológiai” szemlélet meglehe-

tősen élesen feszült egymásnak a magyar néprajztudományban. A két para-

digma szembenállása nálunk Erdélyben is jól érzékelhető volt, ahol épp 

ezekben az években alakult ki a néprajzkutatás új intézményi szerkezete: 

1990-ben Kolozsvárott létrejött a Kriza János Néprajzi Társaság, ugyanitt 

több évtizedes kihagyás után újra megszerveződött az egyetemi szintű nép-

rajzi oktatás, több székelyföldi és partiumi kisvárosban magyar jellegű in-

tézményekként önállósodtak a múzeumok. A korábban nagy hatású szemi-

otikai irányzat formalizmusa ekkor már nálunk is lecsengőben volt, de még 

mindig voltak, akik hatékonyan használták ezt a módszert. Továbbá sokan 

végeztek „hagyományosnak” mondható szokásleírásokat, történeti néprajzi 

kutatásokat, szövegfolkloristát viszont ekkor már ritkán lehetett találni. Így 

utólag visszanézve, igen termékenynek látom az akkori útkeresést, elméleti-

módszertani forrongást. Az egyetemen a tanárok ekkor próbálgatták a ma-

guk módszereit, nyitottak voltak mindenre, a diákok pedig – ahogy ez min-

dig és mindenütt lenni szokott – éhesek voltak az újra. Nagy jelentősége 

volt annak is, hogy azokban az években minden egyetemi félévben három-

három magyarországi vendégtanárt hívhattunk meg a tanszékre egy-egy tel-

jes kurzus megtartására. Kotics József például minden tanévben vendégünk 

volt a Debreceni Egyetemről, a mindig nagy sikerrel tartott történeti antro-

pológia kurzusa tanszékünk állandó „kínálatához” tartozott. Ő tehát már az 

1992-es közös moldvai terepmunkánk idején az új antropológiai irányzat 

hívének, képviselőjének számított.  

A „jelenkorkutatás” fedőnéven futó moldvai kutatási program lehetővé 

tette, hogy ki-ki azzal és úgy foglalkozzék, azt kutasson, amit és ahogyan 
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éppen akar. Kotics Jóska nemcsak a tantermben, hanem a terepen is ízig-

vérig antropológus volt, mindenekelőtt a megértésre törekedett, ezt köve-

tően pedig az értelmezésre. A „középkorias” moldvai vallásos mentalitással 

való szem-besülése részéről sok-sok érdekes észrevételt és közöttünk sok-

sok beszélgetést eredményezett. Én bevallom, jóval kevésbé voltam tájéko-

zott a kulturális antropológiában, mint ő. Csak ősztől lettem a kolozsvári 

néprajzi tanszék oktatója, majd csak ezt követően iratkoztam be az ottani 

doktori programba, és – egyebek mellett, kötelező penzumként – rágtam át 

magam az akkor népszerű tudományos irányzat alapkönyvészetén. De a te-

repmunkát illetően 1992 nyarán magam is határozott céllal érkeztem Mold-

vába. Rég megkezdett munkámat folytatva, az archaikus népi imádságok 

szövegeinek összegyűjtését terveztem, a teljes moldvai Csángóföldre kiter-

jedő szövegadatgyűjtést akartam végezni, majd a gyűjtött anyagból átfogó 

szövegadatbázist összeállítani és a szövegek szimbólumait értelmezni. En-

nek a „kemény adatfelvételre”, sőt szöveggyűjtésre törekvő, tehát „hagyo-

mányosnak” nevezhető kutatói beállítottságomnak köszönhetően, abban az 

időben meglehetősen ódzkodtam az akkor egyre erőteljesebben ható új ant-

ropológiai szemlélettől, nem tudtam elképzelni olyan tudományos ered-

ményt, amelyet nem előzött meg átgondolt és részletekig menő kimerítő te-

repmunka, empirikus adatgyűjtés.  

A terephez való hozzáállás elméleti-módszertani különbözősége elle-

nére Szitásban kitűnően megvoltunk együtt. Egymás munkáját érdeklődés-

sel figyeltük, és sokat beszélgettünk. De a szemléleti alap és munkamódszer 

eltéréséből adódóan külön-külön és más-más módon dolgoztunk, s noha egy 

fedél alatt laktunk, napközben viszonylag ritkán találkoztunk. Én a magam 

kis magnójával már jókor reggel megindultam, szorgosan jártam házról 

házra, és késő estig gyötörtem kérdéseimmel az öregasszonyokat. Amikor 

reggelente elmentem otthonról, a többiek rendszerint még aludtak. Este, 

amikor mindannyian hazaértünk, egy ideig még Ilonka nénivel is társalog-

tunk kint az udvaron. Előfordult az is, hogy hátul a zöldségeskert mögötti 

gyepen raktunk egy kis tüzet, ahol együtt vacsorázva szépen kielemeztük a 

nap eseményeit.  

Kotics Jóska barátom teljesen más módszerekkel dolgozott, mint én. Sőt 

úgy tetszett nekem, hogy egyáltalán nem is dolgozik. Úgy tűnt, hogy csak 

teng-leng ide-oda naphosszat a faluban, jön-megy erre és arra, szóba ele-

gyedik azokkal, akiket épp útjába hoz a sors, és közben meg-meglátogatja 

a falubeli kis kocsmát is, ahol az udvarra kirakott három-négy kopott va-

sasztal körül mindig népes kis társaságok alakulnak ki körülötte, amelyek-

nek tagjaival vígan, nagy hahoták közepette sörözve el-elbeszélget órákon 

át, ideértve az asszonyokat, sőt a leányokat is, merthogy itt Moldvában a 

kocsmába ők is bejárhatnak, nem úgy, mint a Székelyföldön.  

 Szóval az „adatközlőkhöz” való járásnak, a háztól házig való rohanás-

nak nála nyoma sem volt, ehelyett vidáman és lazán töltötte a szép nyári 

moldvai napokat, ráadásul szép, színes és érdekes társaságban, nem pedig 
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beteges, halált váró öregasszonyok között, mint én. Bevallom, fúrta az ol-

dalamat a dolog, hogy végül is mi akar mindebből kisülni, sőt lehet, hogy 

irigyeltem is egy kicsit, úgyhogy néhány nap elteltével megkérdeztem tőle: 

– Jóska, te voltaképpen itt most mivel foglalkozol? 

Jött is a válasz rögtön: 

– Az erkölcsi értékrend működésével. Ehhez gyűjtök adatokat.  

Ennek az adatgyűjtésnek szemmel látható jelét, nyomát én ugyan nem lát-

tam, de a hiba nyilván bennem volt, mert mégis erről volt szó valóban. Most 

már meg vagyok győződve róla, hogy ott volt a fejében a gyűjtési tematika, 

ami körül ezek a beszélgetések forogtak, mint ahogy arról is, hogy a szá-

mára fontos adatokat valami módon – magnóval vagy ceruzával – rögzítette. 

Már ott helyben gyűjtés közben, vagy este a terepnaplóban. Rövidesen meg 

is jelentetett ebből a gyűjtésből egy nagyszerű, kitűnően adatolt tanulmányt, 

amit később németre is lefordítottak.1 

Ez a jelentős tanulmánya voltaképpen egy még nagyobb terepmunkán 

alapul. Később, más moldvai csángó falvakban – például a Tázló menti 

Pusztinában és az északi csángó Szabófalvában – is kutatott, és munkájában 

az itt gyűjtött adatokat is felhasználta. Sőt már az akkori, 1992-es terepmun-

kája is több falura terjedt ki. Szitás, ahol tanyát vertünk, teljesen össze van 

épülve Újfaluval, közel esik hozzá Bahána, valamint a községközpont Sző-

lőhegy is, úgyhogy ezekbe a falvakba gyalog gyakran átjártunk. A kissé tá-

volabb eső két másik Aknavásár környéki székelyes csángó faluba, Tatrosra 

és Diószegre pedig a fehér Trabant segítségével jutottunk el. Emlékszem, 

egy szép reggel még a Tatros-völgy túlsó, északi hegygerincére is felzörög-

tünk, és az autót egy Kápota nevű, kis, részben ugyancsak csángók lakta 

faluban hagyva, az erdőn át gyalog sétáltunk át Külsőrekecsinbe, ahol 

ugyancsak egy teljes napot töltöttünk. (1. és 8. kép) Egy igen hosszú nyári 

napon Jóska kérésére az 1941-ben elhagyott bukovinai székely falvakba is 

elmentünk, mert az ő anyai nagyszülei andrásfalvi Fábiánok voltak. (2. és 

4. kép) Volt munka, megfigyelési lehetőség tehát bőven.  

A tíz napos terepmunka középpontja azonban alapvetően a Tatros alsó 

folyása mentén egy tömbben fellelhető Aknavásár környéki székelyes 

csángó falucsoport volt. Ezek a faluk túl közel voltak Erdélyhez, és éppen 

ezért túl messze tőle. Mert „a magyarok”, akik a történelmi Magyarország 

felől a moldvai csángókhoz jöttek, mindig a Szeret terébe, a Bákó környéki 

távolabbi csángó falvak, a Csángóföld belseje felé igyekeztek, és nem álltak 

                                                      
1 Erkölcsi értékrend és társadalmi kontroll néhány moldvai csángó faluban. In: Pozsony Fe-

renc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók 

népi kultúrájáról. Kolozsvár, 1997, 36-55. További megjelenések: In: Pozsony Ferenc 

(szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. Budapest, A Magyarságkutatás 

Könyvtára XXIII. 1997. 55-67.; In: Kotics József: Mások tekintetében. Miskolci Egyetem, 

A Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék Könyvei 4. 2001. 27-48.; Die moralische 

Wertordung und ihre soziale Kontrolle in einigen Tschangodörfern des Moldaugebiets. In: 

Műveltség és Hagyomány. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intéze-

tének Évkönyve. IX–X. Debrecen, 1998. 27-49. 
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meg itt, ezeken az Erdélyhez közelebb eső tájakon. Így lett aztán tőlünk, „a 

magyaroktól” távoli és majdnem teljesen ismeretlen az, ami pedig hozzánk 

térben közelebb volt. Pedig a népi kultúra, a nyelv és a mentalitás egy ideig, 

egészen a rendszerváltásig itt is ugyanolyan archaikus és „középkorias” 

volt, mint amott beljebb, a Szeret menti falvakban.  

Mivel az 1970-es és 1980-as években bekövetkezett szocialista iparosí-

tás kívülről jött, és az új „szocialista embereszmény” olyan messze volt a 

csángó emberektől, hogy egyáltalán nem tudtak vele azonosulni, ezért a régi 

„középkorias” valláserkölcs a moldvai magyar falvakban viszonylag érin-

tetlenül élte túl ezt a történelmi korszakot. Az 1989 utáni rendszerváltás kö-

vetkezményei viszont – a társadalom egészére kiterjedő migráció, az új 

technikai eszközök, a kommunikáció új lehetőségei stb. – belülről támadták 

meg és kezdték ki ezt a világképet, amelynek érvényessége rövidesen ma-

gukban az emberekben is megkérdőjeleződött. És mi, a távolról jött idege-

nek 1992-ben Szitásban, ebben kicsi, akkor mintegy 900 lelket számláló 

Tatros vidéki csángó faluban, akarva-akaratlan magunk is megtestesítőivé 

váltunk a világkép egészét átalakító modernitásnak.  

Mi négyen egészen furcsa, feltűnő és megmagyarázhatatlan jelenségek 

voltunk ott akkor valóban. Mivel a magunkfajta kívülről jött „magyar” mind 

a rendszerváltás előtt, mind azt követően ritka volt errefelé, ezért a hozzánk 

való viszonyulásnak nem volt mintája, előképe. Az embereknek valahogyan 

napirendre kellett térniük fölöttünk, ezért rögtön megérkezésünk után a köz-

beszéd legfőbb tárgya lettünk a kapálóban csakúgy, mint a vasárnap dél-

utáni kapu előtti beszélgetéseken.  

Ilyen általános érdeklődés közepette „a jó antropológiai terepmunka” 

egyik-másik, könyvből tanult elvének érvényesítése, például a „tájba simu-

lás” követelménye, a „mintha mi ott sem volnánk” elv érvényesítése ezen a 

terepen teljesen lehetetlen volt, mert a kutatás alanyai minden mozdulatun-

kat élénken figyelték, ha akartuk ezt, ha nem. Leginkább a gyerekek, de a 

legidősebb öregek is. (3., 5., 6. és 7. kép) Mi pedig mindvégig megpróbál-

tunk mindenkivel szemben tisztelettudóan és előzékenyen viselkedni, mást 

nem tehettünk.  

A faluban nem volt nehéz minket számon tartani, hiszen házigazdánk, a 

vallásos életet szervező Ilonka néni már-már közéleti személyiség volt, háza 

a templom felé vezető utcában állt, ahová gyakran betértek a reggeli-esti 

misékről vagy mezőről jövő asszonyok, és így állandóak voltak nála a „ta-

nácsolások”. A betérő vendégek a ház előtti „tőtésen” vagy a házhoz hoz-

zátoldott „kilérben”, konyhaszerű kis szobában üldögéltek, gyakran órákon 

át, és nézegethették, hogy hogyan élnek „a magyarok”, akik az út felőli első 

szobákban laknak. (5. kép) Mi ezzel a nyilvánossággal nem nagyon törőd-

tünk, hanem éltük a magunk életét, végeztük a dolgunkat ki-ki a maga el-

képzelése szerint. Csakhogy az oda nem figyelés részünkről némiképp hiba 

volt.  
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Előbb csak valamiféle bizonytalan érzés támadt bennem, hogy magatar-

tásunkkal a közösség egésze úgy általában nem ért egyet, de aztán már ha-

tározott jelei is mutatkoztak annak, hogy falubeli megítélésünk ránk nézve 

nem kedvező. Voltaképpen már azt sem értették, hogy miért időzünk drága 

dologidőben oly soká közöttük, és viselkedésünket figyelve, keresték erre a 

magyarázatot, de nem jutottak egyről kettőre. Nehezményezték, hogy diák-

jaink behívás nélkül be-bemennek valakinek az udvarába, sőt utána még a 

házába is, ami pedig Moldvában szigorúan tilos. Mert itt a kapuk éjjel-nap-

pal nyitva vannak ugyan, olykor szó szerint tárva nyitva, de az utcáról előbb 

mindig „meg kell rikójtani” a háziakat, hívás nélkül valakihez még édes-

testvére sem mehet be. A velünk lévő magyarországi diáklány egyszer reg-

gel, jobban mondva talán már inkább „féldélben”, nyilvános hajmosással és 

hajszárítással kezdte a napot. Erre a műveletre az udvarra kitett lavórban, 

illetve a deszkákból összeállított nyárikonyhában került sor meglehetős kö-

zönség előtt és már olyankor, amikor már mindenki hazatérőben volt nem-

csak a reggeli szentmiséről, hanem már a „reggeli ebéd” előtti kapálóból is. 

Az esemény kapcsán hallottam olyan megjegyzést, hogy a sok mosakodás, 

cifrálkodás nemcsak hogy fölösleges („attól nem lesz szebb senki”), hanem 

Istennek sem tetsző dolog, sőt bizonyos feslettség, erkölcsi romlás jele 

(„csak a kurva festi magát”). És erre jött rá még a gyakori kocsmázás a leg-

nagyobb nyári dologidőben. A lustaság, „a jóra való restség” tudvalevőleg 

ugyancsak a hét főbűn közé tartozik, és ebbe a bűnbe mi kétségkívül bele-

estünk. Nemcsak a mindennapos későnkeléssel, hanem a meg-megismét-

lődő sörözésekkel is, amelyek ugyancsak a falu szeme előtt történtek, hiszen 

kocsma udvarára nemcsak a főútról, hanem még a falu távolabbi határából 

is jól be lehetett látni.  

A legfeltűnőbbek és leggyanúsabbak a technikai eszközeink voltak. (3. 

kép) A fényképezőgépben, a kamerában és a magnóban ekkor, az 1990-es 

évek elején még nem a tényfeltárás eszközét látták, mint évekkel később, 

azaz ekkor még nem gondoltak arra, hogy ezek a furcsa masinák egy olyan 

valóságot rögzíthetnek és mutathatnak meg az egész világnak, amit ők leg-

szívesebben elrejtenének mások elől. A technikához való viszonyt, akkor 

még inkább a titokzatosságtól való ódzkodás, sőt olykor a mágiától való 

félelem jellemezte. Emlékszem, egyszer a templom előtt hittanórára vára-

kozó kisiskolás korú gyerekekkel beszélgettem kezemben a magnóval, és 

legvégül, bizonyára valami névtani adatgyűjtésre gondolva, sorra megkér-

deztem tőlük a család- és keresztnevüket. Már majdnem végeztem, amikor 

hirtelen valahonnan egy nagyobbacska leányka rohant oda hozzánk, és fel-

dúltan kezdte rángatni a magnót tartó karomat: – Ne! Ne! Kapcsolja ki tüs-

tént! Ne vigye el a lelküket! – zokogta románul, majd magánkívüli kétség-

beeséssel eltaszigálta mellőlem a kicsiket. – Miért mondtátok meg a neve-

teket?! Most elviszi a lelketeket! Jaj, jaj! – sírt tovább vigasztalhatatlanul, 

kis társai pedig azonnal szétrebbentek, úgyhogy én pillanatok alatt egyedül 

maradtam, mint az ujjam.  
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A legnagyobb baj azonban a szent dolgokkal volt. Visszahallottam, 

hogy keresztvetés nélkül járunk ki és be a templomba, a bejáratnál észre 

sem vesszük a szenteltvíztartót, amibe az ujjunkat „nem szúrjuk belé”. Le-

het, hogy félünk is a szenteltvíztől, mint az ördög, és azért nem nézünk oda. 

Megtárgyalták azt is, hogy vasárnap egyáltalán nem voltunk szentmisén, és 

ezt mindenki egyöntetűen elítélte. Eszembe jut most az is, hogy néhány év-

vel később két pécsi diáklánnyal is jártam ugyanitt, és amikor reggelihez 

készülődve, leültünk az udvarra kitett asztal mellé, Ilonka néni elmondta az 

ilyenkor szokásos asztali áldást: „Jöjj el, Jézus, légy vendégünk, / áldd meg 

amit adtál nékünk!” Igen ám, de a fránya diákok, nem tudván magukban 

tartani az olcsó szellemességet, azonnal elsütötték a városi diákmenzák jól 

ismert poénját: „Jöjj el, Jézus, légy vendégünk, / edd meg amit adtál né-

künk!” No, hát itt ezt akkor nem díjazta senki, kiváltképpen nem a szent-

asszony házigazdánk, sőt, ha jól emlékszem, a jelenetnek még más tanúi is 

voltak, akik ugyancsak meghökkentek a szent profanizálásától.  

A kutatók és a falu népe közötti kulturális távolságot tovább növelte az 

a tény, hogy előbbiek között reformátusok is voltak, akik sok mindenről 

eleve nem tudtak, amiről pedig tudni kellett volna egy moldvai csángó fa-

luban. Magam pápistaként igyekeztem a kálomistákat erre-arra előre figyel-

meztetni, de nem mindig voltam eredményes. Július elején például jött a 

hónap első pénteke. Tudtam, hogy a péntekekkel, de különösen a hónap első 

péntekével itt esetleg baj lehet majd, ezért reggel, amikor útnak indultam, 

szóltam nekik, hogy ma nyilvánosan ne egyenek húskonzerveket. Sőt arra 

is határozottan emlékszem, hogy aznap reggel Ilonka néni épp az elsőpén-

tekre való hivatkozással behozott, és szerényen letett az asztalunkra néhány 

frissen főtt tojást, hogy nekünk is legyen módunk megtartani a böjtöt. Csak-

hogy a főtt tojásokat este majdnem mind ott találtam az ablakpárkányon a 

muskátlik között, s ráadásul az is kiderült, hogy a jó néprajzos társaim, nem 

törődve a figyelmeztetéssel, aznap is ugyanúgy meginvitálták Ilonka nénit 

a szokott reggelijükre, ahogyan ezt más napokon tették. Igaz, észrevették, 

hogy Ilonka néni – bár udvariasan most is elfogadta a meghívást – „csak 

valami kis főtt rizset evett”.  

Amikor ezek történtek, még csak két év telt el a rendszerváltás óta, 

amelynek hirtelen jött változásait Moldvában az emberek nem nagyon tud-

ták hová tenni. És ráadásul ezidőtájt vészesen közeledtünk az ezredvég felé. 

Csak nyolc esztendő hiányzott akkor az idők végezetéből.  

Tudja a jóég, hogy miért és hogyan van ez, de ahogy így közel három 

évtized után átnézem az akkori gyűjtéseimet, azt kell látnom, hogy a felvé-

teleken azidőtájt valahogy és valamiért megszaporodtak az idő végső meg-

romlásáról szóló mondák. Többen is elmondták, hogy valamikor régen, 

amikor az emberek itt Istennek tetsző szép életet éltek, ezen a vidéken jó és 

szent óriások, „hertányok” laktak. A földet művelték ők is a Hertányok he-

gyin. Ez a hely elég messze, négy-öt kilométernyire esik a falutól, de ha 

kellett nekik valami, akkorát rikójtottak onnan a Hazanezőről, hogy azt az 
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emberek meghallották bent a faluban is. A lakásaik a Cintorom helye nevű 

határrészben voltak, ahol az ekék ma is gyakran kifordítanak a földből egy-

egy szép nagy faragott követ. A hertányok „szentes emberek” voltak, s a 

Kárpátokon átlépve, minden reggel átjártak Csíksomyóra a szentmisére, 

máskor pedig szitát vagy búzalisztet kértek Marosvásárhelyről. Kettőt lép-

tek, és már ott is voltak. De aztán ahogy lassan elromlott a világ, az óriások 

is egyre kisebbek lettek. Ennek a rend embernek, amelyik ma él a földön, 

már „nincs érdeme” arra, hogy a hertányokval együtt legyen. Az utolsó her-

tányra még emlékeznek az öregek, s a nevét is tudják: Györi Györgynek 

hívták. Ez a bizonyos „Györi bacsó” két és fél méteres ember volt, jóval 

kisebb, mint a régi igazi hertányok, de azért egy egész emberderékkal ma-

gasabb minden falubeli embernél. Hatalmas rózsafüzér volt a nyakába 

akasztva, amellyel örökké imádkozott, s így járt át nap mint nap a gorzafalvi 

templomba, mert akkor még csak ott volt templom. De aztán meghalt ő is, 

s itt maradtak ezek a mai kicsi emberek, akik rosszak egymáshoz, és csak 

bűnre bűnt raknak. Most pedig eljött az idők vége, mert már erősen „elfo-

lyamodott a világ”, s a föld nem bírja már tartani az embert. Hiába kínlódott, 

hiába szenvedett Krisztus értünk, ezer betelt, de a másik ezer nem bír most 

betelni. Mert rosszak vagyunk. Ezért eljő Krisztus megint nemsokára a 

végső ítéletre. Ha térnénk a Jóisten felé, lehet, lehet, hogy megmenekülne a 

világ. De mi gonoszak vagyunk, s nem térünk semerre, hanem egymást esszük 

meg elevenen, nem vagyunk jók semmire. Még csak hét vagy nyolc esztendő 

van kétezerig. Elveszünk, de azt senki nem tudja, hogy pontosan mikor, mert 

ki tudhatná azt, hogy mennyi a Jóisten ezere. De egészen bizonyos, hogy 

közel van már a legvégső idő, mert lehetett hallani, mert hogy valahol ott 

bent a Szeret mellett, Klézsében vagy Kákovában valami nagy égi csoda 

történt. Úgy hírlik, leesett ott az égről „egy plánéta”, amiről senki nem tudja, 

hogy mi is az pontosan, de kétségkívül nagy jel ez, amit értelmezni kell: 

„Ha a plánéta vízbe esett lenne, elvesztünk lenne vízbe. De a fődre esett, s 

most el kell vesszünk tűzbe” – vélekedtek az emberek.  

Krisztus második eljövetelét pedig megelőzi az Antikrisztus földön való 

időleges uralkodása – ezt mindenki tudja, mert ez meg van írva, és a temp-

lomban sokat beszél erről „a páter” is. Az Antikrisztus jelenlétnek nyilván-

való jelei is vannak, csakhogy ezeket a jeleket nem mindenki veszi észre, és 

nem is mindenki érti meg. Mert az Antikrisztus maga az ördög, s olyan a 

természete is, mint az ördögé: megcsalja majd a világot, hogy pokolba vi-

hesse a lelkeket. Szarvakat növeszt azoknak az embereknek, akik már az 

övéi lettek, de ezek a szarvak láthatatlanok, mert nem kifelé, hanem befelé 

nőnek. Így aztán az emberek most az utolsó időkben is megcsalatkoznak, 

észre sem veszik a saját szarvaikat, azt, hogy a lelkük már elveszett. A föl-

dön eluralkodott már az „Ántikriszt-hit”, és sokan vannak, akiknek erősen 

megtetszett az ő uralma, és a széles úton járva, ők maguk is híveivé lettek 

ennek az új világnak. De azért még most is vannak jó keresztények, akik 

nem térnek le az igazak keskeny útjáról, akiknek most sincs elhomályo-



Tánczos Vilmos

394 

sodva a látása, és meglátják a maguk és mások befele nőtt szarvait is. Mert 

hiába akar megcsalni minket, az Antikrisztus végső soron mégis gyengébb, 

mint Isten Őszentsége, aki most, a végső időkben is mutat olyan jeleket, 

amelyek által „kitetszik” a világban eluralkodott Gonosz, amelyek elárulják 

nekünk az ő csalárd jelenlétét.  

Lehet, hogy akkor, 1992 nyarán, akaratlanul mi is hozzájárultunk ahhoz, 

hogy ebben a kis csángó faluban az idők végső megromlása nyilvánvalóvá, 

szemmel láthatóvá lett. A templomkertben alig rebbentek szét mellőlem a 

kislányok, akiknek a nevüket tudakoltam magnóval a kezemben, nemsokára 

egy idősebb öregasszony is érkezett, akit ugyancsak az imádságairól kér-

deztem. El is mondott egy „pénteki imádságot”, de a végén, miután Isten 

nevében keresztet vetett, komoran, átható tekintettel a szemem közé nézett, 

és fojtott hangon ezt mondta: 

– Én elmondtam ezt magának, met én evvel az imádságval nem vétke-

zem! De én tudom, hogy... maga az Antikrisztus!
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1. kép 

Külsőrekecsin, 1992. július 4. Terepmunka az itatóvályúnál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kép 

Istensegíts, 1992. július 2. Beszélgetés Nagy Jánossal, aki 18 éves korában szüleivel és két 

leánytestvérével együtt helyben maradt, amikor a falu népe 1941-ben áttelepedett Bács-

kába. Rajtuk kívül még csak egy Szőcs nevű család maradt otthon.  
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3. kép

Folklórgyűjtés Szitásban. 

4. kép

Andrásfalva, 1992. július 2. Kotics József nagyszülei anyai ágon bukovinai, andrásfalvi 

Fábiánok voltak. A falu egykori temetőjében a régi, magyar feliratos kőkeresztek jelentős 

része áll még.  



 

397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kép 

Jancsi Istvánné Elek Ilona (1921-2004) búcsúvezető szitási házigazdánk (fehérben) az ud-

var hátsó részében a „kilér” előtt a „tőtésen” beszélget egy másik idős asszonnyal. Kutató-

csoportunk a ház elülső, utca felőli szobáit foglalta el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. kép 

Öregasszonyok Szitásban a kapu elé kiülve. 
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7. kép

Idős asszony Szitásban. 

8. kép

Külsőrekecsin, 1992. július 4. 
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