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A legelső magyar népdalszöveg gyűjtő

PETRÁS INCZE JÁNOS
Kallós Zoltán Balladtik: könyve című művének bevezetőjében Szabó T. Attila

hangsúlyozza, hogy a magyar irodalomban a legelső népdalszöveg gyűjtő nem
Erdélyi János, nem is KriZa János, hanem a messze Moldvában, elszigetelten
tevékenykedó Petrás Incze János. A gyűjtesre való ösztönzésben sem Gyulai Pál,
hanem Döbrentei Gábor áll az élen, Mindez 1956-ban vált nyilvánvalóvá, ami
kor Petrás Incze János népdalanyaga : 2029 sort kitevő 85 népdalszöveg e sorok
írójának könyvében (Domokos Pál Péter-Rajeczky Benjamin: Csángó Népzene,
Budapest, 1956., I. kötet 25-129. lapok) Petrás rövid életrajzával együtt megjelent.
E könyvkiadással tisztázódott, hogy Petrás Incze János 1841-43 években Buda
pestre a Magyar Tudós Társaságnak megküldött anyagában a magyar klasszikus
balladák kötii-l a Nagy hegyi tolvaj (33. sz.) Széjep fejéer juhászka (34.), Ahol
felnőtt vala (54.), Eme nyuguvó mezőbe (Molnár Anna) (57.), Szegény árva asz
szony (Budai Ilona) (60.), Elindula három árva (65.), Oláhul Marinka és a két
változatban is felljegyzett Párjavesztett gerlice (35. és 74. sz.) balladaszerű szö
veget közölte. Titok és megoldatlan kérdés marad, hogy folyóiratirodalmunk
egyik legelső tagja, a Tudománytár 1842-i évfolyama míért közli Petrás Incze
János anyagának csak 1-20. számú népdalát a 150-163. lapokon és miért nem
kerít sort a többi népdal, de különösen a balladák közlésére. Erdélyi János is
csak a Tudománytárban közzétett 20 népdalt közölte munkájában (Erdélyi Já
nos; Népdalok és Mondák I-III: Pest. 1846-48) az I. kötet 417-34. lapjain "Csán
gó dalok" címen, pedig a magyar nyelvsziget minden irányából érkező népdal
anyag a kezéhez jutott s így ismernie kellett a Petrás Incze János teljes anya
gát is!

A XVIII. század végén nyugatról indult felhívás: "... érdeklődni kell bármily
népnek költészete iránt, csak eredeti legyen az", tanítás: " ... a közénekekben ... kü
lönb-kiilönb vidékeken lakóknak különböző szóejtéseket, természeti indulatukat
gyönyörködve csodálhatjuk"; vagy: ., ... minden nyelv szépsége ott (ti. a versben!
tenyészik, mintegy melegágyban ott nevelkedik .. .:' a XIX. század elején alakult
Magyar Tudós Társaságra is hatással volt. A Társaságnak több nyelvet beszélő

és nyugaton is megfordult két személyisége, Döbrentei Gábor és Toldy (Schedel)
Ferenc a magyar nyelvsziget keleti részéből érkező hangokra felfigyelt, és a Tár
saság levelező tagját, P. Gegő Eleket konkrét "megbízással" néprajzi tájékező

dásra 1836-ban Moldvába küldötte. Gegő megtette útját, meghozta tájékoztatását
a moldvai magyárok mind földrajzi, mind történelmi körülményeiről. Térképpel
is ellátott, bő statisztikákkal kiegészített jelentését a Társaság saját "hivatalos
irományaként" nyomtatta ki 1838-ban. A Gegő könyvével felkelt érdeklődest Döb
renteí Gábor terelte egyetlen határozott irányba, amikor 1841. július 22-én egész
ségének heLyreállítása céljából Borszék fürdőre ment és ott a moldvai magyar
ság kérdésének aprólékos, tanulmányozására alkalmas személyt keresett és talált
az éppen szintén Borszéken fürdőző Arduini Rafael moldvai katolikus püspök
titkára, majd Petrás Incze János személyében.

Döbrentei - Arduini püspök tudtával és engedélyével - Petrás Incze Já
noshoz 1841. július 22-én 38 kérdést tett fel írásban, mely kérdésekre már július
28-án megkapta írásban a Petrás feleleteit. mégpedig püspöke hitelesítésével és
aláírásával. Döbrenteí a "Feleletekkel" 1841. augusztus 31-én Budára hazatért, majd
azokat a Tudós Társaság szeptemberben tartott nagygyűlésén bemutatta, melyek
nek a Tudománytárban való azonnali közlése határozatba ment. Döbrentei bevár
ta Petrás néhány további adatát és azután a "Feleletek" teljes anyagát, a "nép
dal szövegek" közül az 1-20. számúakat közzé is tette a Tudománytár 1842-í év
Iolyamánan,

Döbrentei Gábor 36 kérdése a Magyarország határán kívül régóta élő magyar
népcsoport sajátos életrendjét. életkörülményeit akarja tisztázni, amikor az ott
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élő magyarság statisztikája (l.) , földrajzi elhelyezkedése (2., 3., 7.), történelme (6.,
27., 31., 32., 33.), vallása, lelki vezetése, papsága (17-25.), írásai, nyelve, dalai
(l5., 16., 24.), néprajza (4., 34.), foglalkozása, birtokviszonyai (3., 7.), antropológiája
stb. után érdeklődik. A már említett Toldy-féle, Gegőhöz intézett parancsszerű

"Utasítás" után Döbrenteí "Kérdéseit" egy sajátos magyar népcsoportnak főként

néprajzi körülményeit kutató, a magyar irodalomban legelső "Kérdőívnek" kell
tekintenünk.

Petrás Incze János Forrófalván született 1813-ban. Apja, Petrás Ferenc 1"01'
rófalva 45 éves kántora, aki a Háromszék megvei Kantában (Kézdivásárhely) a
mínoríta rend egri kolostorába került és az "istenes tudományokban" ott mé
és írja. Forrófalva Románia Moldva nevű tartományában, Bakó vármegye besz
tercei [árásában van, Bakó városától délnyugatra, a legnagyobb csángó magyar
falucsoport közepén, a Szeret folyó jobb partján fekszik. Az újszülött kántor
ivadék a keresztségben János nevet kapta. Kántorok voltak az összes felmenők

is, egészen az ükapáíg, aki 1671-ben kezdődő magyar nyelvű naplót írt a moldvai
magyarokról. Az ükapa ősei Baranyából vándoroltak Moldvába, Egyedhalmára
(a mai Agiud) és onnan szertüít el a nagy család a Szeret partján.

A felcseperedő kis Petrás Jánost az elemi ismeretekre a kántor édesapa taní
totta. Középískolaí oktatását, nevelését a háromszéki kantai minorita szerzetesek
végezték el. Ott érlelődött meg benne a szerzetbe való lépés gondolata. Kantából a
mínoríta rend egri kolostorába került és az "istenes tudományokban" ott mé
lyült el. 1831-ben Incze néven a rend tagjai közé "beesküszik", majd 1836-ban
pappá szentelík. Pappá szentelése után misszióba a "Missio Moldavica Fratrum
Minorum Conventualium", azaz a könnyebb szabályok szerínt élő kisebb rendű

ferences testvérek moldvai missziójába küIdték szülőföldjére, testvérei közé. Pet
rás Incze János a papi pályára felkészülten, misszionáriusi feladatok végzésé
re készen, szíve szeretetével, lelkesedéssel áll munkába Moldvában.

A Magyar Tudós Társaság 1837. november 23-án Fr. Magní, Joannes Carotus
tól, a moldvai mínoríták Apostoli Vikáriusától latin nyeívű levelet kapott, mely
Jassyban, 1837. október 31-én kelt. A levél fordításomban így következík: " ...A
moldvaí fejedelemségben szétszórtan élő magyárok körülményeinek jobbá téte
lén fáradozom. Ezeknek nagy része ugyanis - akiket az alábbiakban mold
vai magyaroknak fogok nevezni - 'csaknem teljes mértékben elfelejtette anya
nyelvét, más részük pedig annyira romlottan beszéli azt, hogy az illusztris
nyelvnek eme megtépázott formáját a tudatlanság sötétjében tespedők is ki
nevetik. .. Minthogy Moldvában a műveltség terjesztésére itt-ott olyan iskolá
kat állítanak fel, melyek nem jelentéktelen eredménnyel működnek, a gyerme
kek kezébe román nyelven írt magyar nyelvtant kellene adni ... ingyen ..."

Magni levelét a magyarországi lapok közölték. (Hazai Tudósítások, Jelenkor)
A Tudós Társaság a célra gyűjtést indított és az összeadott 106 Pf. 50 krajcáron
vett könyveket Moldvába küldötte.

Petrás Incze János amint megpllílantja a Magni levelét, még aktív műkö

dése előtt megírja válaszát "Észrevételek a moldvai magyárok ügyében Magni
Károly Jánosnak, a Moldvai Katolikus Misszió igazgatójának a Magyar Tudós
Társasághoz 1837. október 31""én írt levelére". Feltárja a levélíró indítóokait.
hogya magyar haza tudósai 'jobban lássák a dolgot. Magní - rnondja - már hat
éve áll a misszió élén, de ez idő alatt sohasem jutott eszébe a Magyar Tudós
Társaság, melyet olasz szívéből utált, gyűlölt és kígúnyolt, Az istenszolgálat
ban a magyar nyelv használatát megtíltotta, az utcán magyarul beszélőket ki
nevette. A nyelvük védelmében Ielszólaló minoriták Rómába küldött panaszát
főnökük ellen nem hallgatták meg ott. Magyar parochiákra magyarul mit sem
tudó lelkészeket küld, és eddig semmit sem tett a magyar nyelv ügyében, sőt ő

maga a magyar nyelvet ökörbőgésnek. szarrrárordításnak nevezte. Milyen nyelvis
meret alapján állapítja meg hát, hogy "egy része elfelejtette", más része "rom
lottan beszéli" a nyelvet? Hiszen saját vallása szerínt "csak egy szót sem tanul
hata meg". Való, hogy nem grammatika szerint beszélnek, de könnyebben ért
hetők, mint a Mátra völgyeit lakó kövendí, vagy szentistváni palócok. Tudat
lanok, de tudatlanságuk oka az olasz papság gondatlanság!!, mert nem törődnek
a nép tanításával. Moldva magyar lakosságának száma 60.000 fő, a Propaganda
mégsem nevelt századok 6ta egyetlen lelkészt sem közülük, "pedig Moldvának is az
az Istene, aki a többieknek". Maguk közül való tanítóra, papra van szükségük !

I Csakhogy akkor az olasz mínoríták befolyása csökkenne.
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"Költ Moldovában Igaz völgyben április Iü-én 1838 Nzsk. Ui.: Kéretik tisz
telettel szerkesztő úr e soroknak ha lehetetlenség benne nincs hív közlésére."

Petrás Incze ;ános "Észrevételei" megérkeztek a Tudós 'I'ársasághoz, de az
aláírást nem tudták megfejteni, s így a fontos írásra "Ismeretlen levélíró" fel
jegyzés került, s mint ilyen bizonyára olvasás nélkül jutott irattári helyére.

Magni hat év múltán szülőföldjére távozott, és Moldva apostoli vizitátori és
prefektusi székét 1838. szeptember 211-án Arduini Rafael Péter carrensí püspök
foglalta el. Az új olasz püspök - emberpéldánynak is adoniszi, gyönyörű férfi
- talán egyetlen az Olaszországból .küldöttek között, aki a moldvai magyar nép
sorsa iránt őszinte érdeklődest mutatott és érte rövid működése alatt is sokat.
tett. Az időközben Pusztínára kinevezett Petrás Incze Jánosban felismerte a
tehetséget és tudást, és titkárként többször magával vitte, így Borszékre is. In
nen indult Petrás Incze János és a Magyar Tudós Társaság, illetve első kikül
döttje, Döbrentei Gábor, majd az őt követő megbízottak között barátság. A
"Feleletek" átadása után sűrű levélváltás következett, Petrás minden levele ter
[edeimes, a moldvai magyarság életét pontosan ismertető leírása, melynek minden
betűje a Tudós Társaság tagjainak és a magyar olvasóközönségnek van szánva.
Elenyésző kis hányaduk került kiadásra, legnagyobb részük ismeretlenül a Tudo
mányos Akadémia levéltárában van. A mellékiletekkel együtt mintegy harminc
levél érkezett a Tudós Társasághoz. 1838-ban az első és 1886-ban az utolsó. Az 1848
és 1863 közöttí 15 évről egyetlen levél sem került elő.

Munkáját Pusztínán Arduini püspök ideje alatt szíve szerint végezhette,
mert püspöke mindenben meghallgatta és tervei keresztülvitelében támogatta.
Mielőtt 1842. augusztus 9-én végképp eltávozott Moldvából, Petrást még Klé
zsére helyezte el és kötelességévé tette, hogy a moldvai magyarság' történetét
latin nyelven írja meg és küldje utána Rómába.

Arduini eltávozásával Sárdi Pál következett a misszió prefektusi székében
1843-48 között, Az új klézseí pap portáján ez idő tájt jelent meg a Tudós
Társaság első budapesti küldöttje, Jerney János, aki az Akadémia megbízásá
ból végezte 1844-ben etelközi utazását, 1851-ben adta ki "Jerney János Keleti
Utazása" I-II. című könyvét. Ennek ~3. lapján ~ olvassuk: " ... a Klézse patak
partján a' hasonnevű faluban értem Petrás Incze honunkban is immár ismert
moldvaí születésű derék magyar lelkészt... Döbrentei leveléből legott megismer
vén Petrás utazásom célját. nyílt barátsággal fogadott... Petrás tudományos
műveltségű és családi viszonyok által a' csángókhoz köttetett egyén, gondolom
mindenek iránt adhat kellő utasítást... A klézsei csángók tehát jó magyárok és
hozzá még rezesek is, ami már bizonyítja szabad ősi településüket . .. Pater Já
nosnak nevezik a buzgón tisztelve szeretett s köztük született Petrás lelkészt ...
kivel több ízben megjárám csinos lakjaikat, házi életük és szokásaikkal megismer
kedendő, sajátszerű beszédjüket hallandó .. Petrással a régi nagypataki temető

be rándultunk át, hol hat sírkövet fedezénk föl feIírásokkal, amiket fölásatván
a sírkerthez támasztottunk ..."

Jerney és Petrás a csángó magyárok ügyében együtt mentek az új püspök,
Sárdi Pál elé, s vele egyértelemben. szinte a püspök utasítására írja, helye
sebben tervezi meg Petrás a legfőbb magyar fórumokhoz írandó, püspöki alá
írással és pecséttel elkülderidő levelet. "Nemes Magyar Nemzeti Országgyűlése!

Fenséges Cs. és Királyi Örökös Főherceg és Nádorispán! Kegyelmes Hercegprí
más! Kegyelmes Érsekek, Püspökök, Főpapok, Kegyelmes uraim! Nagyméltóságú
Főrendek! Tekintetes Karok és Rendek! Nem lehet elrejtve a Magyar Nemzet
előtt miként a Moldvai fejedelemségben sok századokat felülhaladó idők óta oly
nép felekezet létez, me11y vérség és nyelv tekintetében a magyarral ugyanegy ...
Ezen főpásztorságom alatti bízvást hatvanezer főre tehető népség sorsának .. ,
erősb karbahelyezése indíta engemet arca, hogy a magyar nemzet színe, szíve
és szeme eleibe .. , tárjam ... Nem polgári jogok kívánásáért emelek értük szót,
hanem merőben szellemi jobblétük eszközléséért, oly állapot eszközléséért, melly
által hitben, erkölcsben és azáltal nyelvünkben is erősödvén , .. a görög nem
egyesült szertartású földnépével egyenlő status, polgári és vallási szabadságokat
szerezhessenek ... A magyar anyaszentegyház számos főoszlopai tetemes segedelem
nvújtással mozdítsák elé az itt keletkezett templomok építését ... A hitszolgák még
segédeket, iskolákat, tanítókat és fenntartásukra költségeket- kívánnak az itteni
körűlmények... stb. stb." Jászvásárhelyt, 1844. június 27.
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A tervezett, de el nem küldött levél alá Petrás a következő megjegyzést
fűzi: "Méltóságos Szárdi Pál vérei felszentelt Püspöktől a Moldvai Missio Pre
fektusa és Apostoli igazgatója terveztetett és elkészíttetni illy modorban paran
csoltatott: mikor pedig elkészült a Piispök által ismert, terhes és mégnagyobb
okokból alá nem iratván, ügyünk kissé hátrább taszíttatott a Magyar Nemzet Or
szággyűlés pártolásától."

Az 1861-ben a Szent László Társulat kiküldötteit Petrás Incze János ottho
nában éppoly szeretettel fogadta, mlnt Jerneyt. Ezzel közvetlen kapcsolat létesült
k6zOO és a Társulat között, A Társulat megalakulás és Petrás halála között el
telt 25 év alatt 37 alkalommal közvetítette Petrás a moldvai magyar községele
kérelmet: ternplomépítésre, harangvételre. míseruhák pótlására, kegyszerek vé
telére stb., stb. Íme, míként emlékeznek meg a Szent László Társulat kikül
dötteí Petrásról : " ...Forrófalvárol egy negyed órára eső Klézsére megyünk át ...
Amint a régi galambbugos kapun - mintha székely faluban járnánk - belépünk,
a tornácban élesen figyelmező házi úr helyzetben teszi magát. Öt, a jó híréből
előttünk régóta ismert Petrast köszönteni, ajánlatunkat, kílétünket, szándékunkat
kijelenteni pár perc műve volt. Egészen derültté vált tiszta férfi arca s mi a
Iegszívélyesebb rokonsággal fogadtatva, csakhamar otthonossá leszünk. Petrás em
beries érzelmekben dús kebel, nemcsak hivatásszerűen, hanem személyíleg is
művelt fő... Magyar atyafisága és barátsága miatt az olaszoktól sok kellemet
lenségnek és bosszantásnak volt kitéve ... de a szülőföldi kegyeletes kapcsai to
vábbi maradásra, kitartásra és töredelemre inték a példáséletű, buzgó férfiút."

Kovács Ferenc társulati küldött naplójában pedig ezt olvashatjuk: "Forró
falvát elhagyva, meredek hágón át a teknő alakú völgyületben fekvő Klézsére
ereszkedtünk. Látni lehetett merre van a templom s a papilak. Bátran léptük
át a plébános úr küszöbét, mert tudtuk, hogy e hajlékban kedves nyugnapot
tartott fenn számunkra a valódi magyar vendégszeretet. Úgy is volt. Sehol sem
találtunk otthoniasabban magunkat, mint Petrás Incze atya házánál. O az, kinek
neve megérdemli, hogy arany betűkkel jegyeztessék a moldvai csángók anna
leseibe. Külseje megnyerő, termete izmos, közép, képe tojásdad, színezete barnás,
szemei mandula-vágatúak, bajusza fölfelé pödört, szakálla szürkés hegyezett,
mi a szívében, az a nyelvén! Klézsa plébániáján 1350, nyolc fíliájában 2363 lélek
él. Keletkezése hihetőleg a kereszténység behozásaval egykorú, anyakönyve 1793
t6l van."

A Magyar Tudós Társaság tagjai közül Jerney után Szarvas Gábor, a Ma
gyar Nyelvőr megalapítója. majd Munkácsí Bernát és Kúnos Ignác keresték fel
Petrást. Munkácsí Bernát 1880-ban írt cikke így emlékezik meg róla: "Egy őszin

te köszönetnyilvánítással kell megemlékeznünk mindenek előtt nemzeti ügyünk
egy lelkes rnisszíonáríusának a mi derék RokonEóldinknek - (Petrás írói álne
Je) - azőn kiváló buzgóságáért. mellyel évek óta folyó becses közléseí által
igyekszik hazai nyelvtudományunknak fejlődésére s azon szíves, hasznos uta
sításokért, mellyel mint minden előbbi utazót, csekély személyemet is elhal-
mozá ..." -

Petrás halála után is jártak magyar tudós kutatók Klézsén (Ballagi Ala
dár és Rubinyi Mózes), és hagyatékában kutattak.

A Magyar Nyelvőrrel közvetlen kapcsolatban állott, és megalapításától 1872
től haláláig (1886) 41 tudósítást, néprajzi cikket (népdalt, dűlőneveket,gyümölcs-, csa
ládneveket, meséket stb.) küldött. A MNyr. 1873 november 15-én a 428. lapon
"űzeneteink" rovatában ez áll: "Petrás Inczének: A dalgyűjteményt kérjük újra,
mert belőlük Döbrentei rnennyít közölt, mennyit nem, nem tudhatjuk." Szarvas
Gábor tehát nem ismerte a Döbrentei-Petrás kapcsolatot ~ ezért kérte újra
a népdalanyagót és - Petrás kezéből közvétlenül - közölte is.

Petrás Incze János életművét csak a Magyar Tudományos Akadémia kézirat
tárában levő teljes anyag ismeretében lehet méltán látni. Munkáit a magyar
néprajz- és irodalomtudománynak volna feladata kiadni.
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