
Domokos Pál Péter köszöntése

Századunkban, az erősen szakosodo tt és intéz
mények ben m ű ködő tudom ány korában egyre
ritká bb az olyan tud ós, aki egyéni munkájával
alapvető eredmé nyekkel gazdagítja a tudo
mányágát. Erre már csa k II hagyomán yos érte
lemb en veli mag ántud ő si pálya ad lehetőséget ;

egy olyan sajá tos életforma, am elyben a ma
gas fok ú és sok mind enre kiterjedő szakmai
felk é sz űlt ség a l egőszintébb szolgálatkészség
gel párosul. A kevés ilyen tudós egyike Domo
kos Pál Péter. aki nyolcvan esztendeje , 1901.
jú nius 28-im születell Csíksomlyón.

Népszolgála ta úgy kezd őd ött , hogy mint
fiata l kimtort an ító megszervezte Vulkán ban , a
Zsil völgyében élete első énekka rá t, amit az tán
további 22 követett. Rövid . kat on áskodás,
majd a budapesti főiskola i évek után a csíksze 
reda i tan ítóképző és főgimnázi um taná ra let t.
Az itt szerveze tt énekkarnak olyanjó híre kelt,
hogy Kodály Zoltá n személyesen küldött kot
táka t, amelye ket Domokos Pál Péter rög tön
bemuta to tt. Egészen biztos, hogy az énekkar
szervezésé ben elért sikerek is hozzásegített ék ,
hogy érdek lődése a zcnemű velés felé terelő

dö tt.
Domok os Púl Pétert mindi g vonzo tta az

olyan felada t, ame lynek hosszú ideig nem
akad t gazdája. Ha jól megfigyeljük , sokrétü
tudósi tevékenységében a legjelentősebb ered
ményeket ilyen felada tok végzésével érte el.
A húszas évek m ásodik felében egy olyan tu
dós papra ir ányitja figyelmét, ak i edd ig csak a
magyar irodalomt örténet és zenetö rténet ku
tat ás ának peremén kap ott helyet. Ez a tudós
pap, K ájoni Ján os ferences szerze tes lá tta ,
hogy a nép kezében nincs énekeskö nyv, ezért
összegyűj tötte az addig ismert énekeskö nyve
ket , ahogy Domokos Púl Péter tud ósít , még a
k ántorok álta l írt és másolt énekeskön yveket
is. Ezenkívül összegyűjtötte ' a nép ajk án élő

egyházi énekeket is, és egy kötetbe foglalta
őket Cantionale Catholicum címmel. A kön yv
820 é neké bő l 560 magyar , 260 pedig lat in nyel
vű , Ahhoz, hogy a kö nyve t elő tudja állítani,
Kájon i létrehozott Csí kso mlyón egy nyomdát
is, mely azon ban felszerelési hi ányoss ágok

miall hangjegyek nyomására nem volt alka lmas . Az 1676-ban kinyomtatott könyvből hiányzó
kották felkutatását Domokos Púl Péter vállalta magára . Kájoni a dallam okra a Sző lősy Bene
dek-féle, l651-ben megjelent és 200 énekszöveget tartalmazó Ca ntus Ca tho lici énekeskö nyv da l
lamaival utalt. Kájoni gyűjt őmunk áj ának eredmé nye a Csíkcsobotfa lvi Kájoni Kézira t, melyet
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Domokos Pál Péter talált meg a húszas években. A másik Kájoni-kézirat a Kájoni kódex néven
ismert gyűjtemény. A kódexet Seregély Mátyás kezdte el írni, aki a kéziratot 1652-ben Kájoni
nak ajándékozta, a munkát ő folytatja tovább. Ami dallamot Domokos Pál Péter nem talált a
Cantus Catholiciben, azt megtalálta e két kódexben, és megtalálta a székely és moldvai csángó
nép ajkán is.

·A Cantionale anyagát nemcsak a Székelyföldön, hanem a katolikus vallású moldvai csángó
magyarök és a bukovinai székelyek is évszázadok óta ismerték -. Így Domokos Pál Péter már az
első moldvai kutatóútja előtt közvetve megismerkedett annak a magyar népcsoportnak a kultú
rájával, amelynek 'szolgálatára az életét szentelte. Az történt ugyanis, hogya húszas évek végén
kezébe került Bartók Béla A magyar népdal című könyve. Ebben Bartók leírja, hogya népdal
gyűjtés az egész magyar nyelvterületen megtörtént, kivéve a moldvai csángók vidékét. Bartók
nak ez a kijelentése késztette Domokos Pál Pétert arra, hogy 1929-ben kiutazzon Moldvába és a
feladatot elvégezze. Már ez az első út és a későbbiek is nyilvánvalóvá tették, hogy e vidék katoli
kus népe milyen gazdag forrása a néprajz- és népzenetudománynak. A csángó népzene kutatásá
ba a harmincas években bekapcsolódott híres zeneszerző, Veress Sándor, valamint Lükő Gábor
és Balla Péter gyüjtései is bizonyítják ezt, de mindennél jobban bizonyitja a Kallós Zoltán által
az ötvenes-hatvanas években feltárt anyag. Kallós Erdélyben is és Moldvában is végzett népbal
ladagyűjtést, melynek anyagát a népszerű Bal/adák könyvé-ben adta közre, Kallós és mások
gyűjtéséből is tudjuk, hogy Moldva ma is ontja a felbecsülhetetlen néprajzi anyagot.

A Székelyföldön kívül Moldvában is ismerik egyetlen vallásos népballadánkat, a Júlia szép
leányt, csak itt Márton szép Ilonának nevezik. E ballada ismertetésére Demokos Pál Péter
1959-ben terjedelmes tanulmányt szentelt az Ethnographiá-ban. A Júlia szép leány balladának
egész Európában megvannak a variánsai, még Skandináviában is. Az Európában elterjedt válto
zatokat Domokos Pál Péter összehasonlitja a székelyföldi és moldva i magyar anyaggal, és arra a
következtetésre jut, hogy a magyar változatok ~ összefoglaló nevük A mennybe vitt leány balladá
ja - és a nyugat-európai anyag egyaránt az elmúlás és az örökkévalóság ellentétét próbálja meg
foghatóvá tenni, így közös tőről fakadnak. Egy indiai párhuzam szemléltetésekor mondja ki,
hogy a középkor keresztény gondolkodói egy közös ősi magot alakítottak át a változott kornak
megfelelően.A Júlia szép leány tizenegy magyar változatában mindenhbl a bárány a főszereplő
motivum, amely,arany ösvényen ereszkedik alá.

Domokos Pál Péter hat évtizedes pályafutása során az egyetemes magyar kultúra mellett
mindvégig a katolikus ügyet is szolgálta. Így volt ez, amikor a zenetörténetünkben addig fehér
foltnak számító XVIII. századi hangszeres magyar tánczenét feltárta. 247 kottapéldát közölt,
melynek minden darabja Kodály szerint is aranyat ér. Ennek az anyagnak jó részét katolikus
könyvtárakban, Esztergomban, Pannonhalmán és Csíksomlyón találta. A katolikus ügy szolgá
lata közben fedezte fel Czestochowa pálos kolostorában egyik nyelvemlékünket. Ez az 150l-ben
keltezett magyar nyelvű imádság a veszprémvölgyi apácák 1002-ben kiállított adománylevelétől
számítva időrendi sorrendben a 28. nyelvemlékünk. Egyetemes szellemtörténeti jelentőségén kí
vűl vallástörténeti jelentőségű is volt, amikor a moldvai ferences pap, klézsei plébános Petrás
Incze János életművét közzétette (" ... édes Hazámnak akartam szolgálni ... ", Szent István
Társulat, I979), annak a Petrásnak az életművét, aki 1838-tól 1886-igküldte tudósításait a mold
vai életről a Magyar Tudományos Akadémiának és a Szent László Társulatnak. De katolikus
népét szolgálta Domokos Pál Péter tanárként is, erdélyi egyházmegyei tanfelügyelőként is, vagy
a későbbi gyulafehérvári püspök, Márton Áron által szerkesztett Erdélyi Iskola című folyóirat
zenei rovatvezetőjeként is. Ez a fáradhatatlan szolgálat ma is tart, hiszen újabb könyvek készül
nek műhelyében, olyanok, mint a Bartók Béla kapcsolatai a moldvai csángó magyarokkal. a Ku
nok és püspökségük, a Régi csíki kéziratos katolikus énekeskönyvek, a Csík vármegye monográjiá
ja, vagy a Moldvai magyarság átdolgozott kiadása. De kéziratban áll a Rajeczky Benjáminnal
közösen írt Csángó népzene III. kötete is. Sőt, amint azt legutóbb elmondta, könyvet tervez a há
rom Moldva-kutató papról, Zöld Péterről, aki a madéfalvi vérengzéshez vezető székely mozga
lom vezetője volt és Moldvába menekült, valamint a múlt század első felében élt Gedő Elek fe
rences tanárról, reformkori nyelvészről és az előbb már említett Petrás Incze János ferencesről.

Ehhez kívánunk jó egészséget és munkakedvet Péter bácsinak.
VIRT L.4SZLÓ
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