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MAI KÓDEX
A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKRÓl

Teljes lett a boltozat. A kutatás és megismerés tudományos szintézisének megbizható mennyeze
te feszül a moldvai csángó népi élet fölé. A nép költészet és a nyelvjárás sajátosságainak, értékei
nek felbúvárlása, rendszerezése és bemutatása után kezünkben a Szeret, a Tázló, a Tatros, az
Aranyosbeszterce partjain élő, falusi magyar népesség népművészetének, tárgyi néprajzának te
kintélyes mai "kódexe" (Kós Károly-Szentimrei Judit-Nagy Jenő: Moldvai csángó népművé

szet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1981). Hasonlatom nem véletlen. Egy másik kódex, a
Müncheni-vagy más nevén Jászay-kódex magyar nyelvemléket őriz Moldvából: a Huszita Bib
lia legkorábban magyarra fordított részét, melyet Németi György másolt le l466-ban Tatros vá
rosában. Ez az új "kódex", majdnem ötszáz nagy oldalon, színes képekkel, rajzokkal íIIusztrál
va, a népi életmód, lelemény, kézügyesség, szépérzék, önkifejezés, vagyis századok máig elhozott
értékeinek felbecsülhetetlen fontosságú seregszemléje, Bízvást mondhatom, hogy a jól ismert tu
dós-hármas, Kós Károly, Szentimrei Judit és Nagy Jenő újabb kötetének megjelenése ünnepi
eseménye. könyvkiadásunknak, nagyon időszerű tudományos tett, amelyre nélkülözhetetlen bi
zonyságként fognak hivatkozni eljövendő nemzedékek kutatói, történészei, néprajzosai, írói és
olvasói. '

Ennek az impozáns boltozatnak első tartóoszlopait még a múlt század derekán verték le. Pet
rás Ince János klézsei plébánosra, ferences atyára és az ő buzgó népköltészeti és néprajzi gyűjté

sére utalhatok most. Öt emlegette a román folklórkutatás nagynevű képviselője, Mihai Pop is,
amikor éppen tíz esztendeje Kallós Zoltán magyar balladagyűjteményéta Scinteiában köszön
tötte: "Mint ismeretes, Klézsén, mintegy százhatvan kilométernyire Alecsandri Mircestijétől,

184l-l842-ben Petrás Ince János gondolt először egy ilyen antológiára ... ". A moldvai magyar
ság iránt megnyilvánuló érdeklődés ennél is messzibbre nyúlik vissza az időben. 1838-ban Gegő

Elek akadémiai tag már könyvet ad ki A moldvai magyar teleptkrőlcímme\. Román forrásmun
kák közé számíthatjuk Dimitrie Cantemir fejedelemtől Moldva leírását l7l6-ból: "A magyarok,
akik a római vallást követik, ehhez és az ősi nyeJ.vükhöz ragaszkodóbbnak bizonyultak, de
mindnyájan ismerik a moldvai nyelvet is" (Kriterion kiadás, Buk. 1973). Összehasonlíthatatla
nul részletesebb Marcus Bandinus 1648-i vizitációs jelentése. Petrás Ince János válaszai Döbren
tei Gábor akadémiai titoknok kérdéseire kitértek nemcsak a moldvai csángók folklórjára, de a
csángóság életkörülményeire, viseletére, nyelvjárására is, tehát a tudós ferences atya sokrétű ké
pet nyújtott földijeiről, ha a következő korok szakembereinek ezt a képet - egy-egy tudományág
igényei szerint - árnyalniuk is kellett. Előbb a nyelv tudósai vállalkoztak a feladatra, hiszen a
moldvai csángók nyelvjárásának sajátosságai felbecsülhetetlen adatokat nyújtottak az egész ma
gyar nyelvtörténethez. Elegendő, ha itt most a "sziszegő kiejtésre" utalok, amely a magyar nyelv.
járások közül csak a moldvai csángóban - itt sem minden faluban - és a Szerémségben maradt
meg. Ezt a jelenséget a romanista Gustav Weigand vizsgálta. A finn Yrjö Wichmann majdnem fél
esztendőt töltött századunk elején Szabófalván. Nyilvánvalóan egymás után látogattak el a
moldvai csángók közé a magyar nyelvészek, Szarvas Gábor, Rubinyi Mózes - népdalokat is
gyűjtött -, Munkácsi Bernát, Csüry Bálint, a csángó igeragozás búvárlója. "Egyik útjára elkísér
te az ekkor még egyetemi hallgató Szabó T. A ui/a is, akinek későbbi nyelvjáráskutató tevékeny
ségére döntő módon hatott személyes kapcsolata Csüryvel és vele a csángók között végzett gyűj
tés" (Nagy Jenő).

A Petrástól elkezdett népköltészeti gyűjtést újabb meg újabb kincsekkel gazdagították a ké
sőbbi, szakszerű kutatók. A századfordulótól megjelennek a moldvai csángó falvakban a népraj
zosok. Lükő Gábor bukaresti román etnográfusok, szociológusok, elsősorban Dimitrie Gusti
professzor erkölcsi és anyagi támogatásával járja be a moldvai csángó telepeket, ő írja az első tu
dományos igényű közleményeket a tárgyi néprajz köréből. Domokos Pál Péter szintén minden
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irányú tájékozódással barangol, kalandos módon, Moldvában és több fontos kötetet jelentet
meg a csángók folklórjáról, néprajzáról, életmódjáról, a társadalmi és egyházi viszonyokról.
Ö már a népdalok dallamait is lejegyzi. A történelemtudomány oldaláról pedig a tragikus sorsú
Mikecs László írja az első, máig legteljesebb összefoglalást a moldvai csángómagyarokról. Mi
kecs közli a tanulmányozott szakirodalmat, illetve a moldvai csángókkal foglalkozó munkákat,
amelyeknek száma l940-ig 242 volt! Nyilván haszonnal forgatta a román forrásmunkákat, ame
lyek közül legteljesebb Radu Rosetti l 905-ben megjelent, tiszteletre méltóan tárgyilagos műve,

A moldva i magyarokról és katolikus püspökségekről. Mikecs nemcsak kiváló történész, de felelős

ségteljes közéleti ember, aki arról beszél, hogy immár a közös államkeret lehetővé teszi, hogy az
erdélyi magyarság behatóan foglalkozzék moldvai testvéreinek sorsával. Egyébként Oroszhegyi
Józsa 48-as emigráns, aki orvosi szelgálatot vállalt Havasalföldön, már l860-ban a Bukaresti
Magyar Közlöny hasábjain erőteljesen hangsúlyozta ezt a gondolatot.

Az "önkéntesek" minden tiszteletet megérdemlő úttörő munkáját az elmúlt három és fél évti
zedben intézményesen folytathatták a romániai magyar nyelvészek, folkloristák, néprajzosok és
bizonyos mértékben a történészek. Joggal üti le alaphangként Kós Károly jelen kötet bevezetőjé
nek első mondatában: "Míg a két világháború közötti években a moldvai csángóság körében
végzett néprajzi gyűjtést még legfennebb egyes román tudósok személyes ajánlásai könnyítették
meg, a néphatalom megszilárdulásával már a romániai tudományosság legfelső fóruma, az Aka
démia, egyenesen kutatótervébe iktatta e kevéssé ismert etnikai csoportunk néprajzi vizsgálatát".
Kutatók és művek impozáns sokasága! Gyűjtésüketelsőnek a folkloristák közlik. Már 1954-ben
megjelent a Moldvai csángó népdalok és népballadák Faragó József és Jagamas János szerkeszté
sében, Szegő Júlia zenei összeállításában. A változatokkal együtt mintegy kétszáz népköltészeti
alkotást fog össze a kötet, de ez csak csekély része a kolozsvári folklórintézet hatalmas anyagá
nak. Kallós Zoltán ~ egy ideig maga is tanító Lészpeden - majdnem két évtizeddel később közli a
maga gyűjtését, a Balladák könyvé-ben és az Új guzsalyom mellett lapjain; ez utóbbi egyetlen
csángómagyar parasztasszony, Szályka Rózsa repertóriuma. Faragó József, hosszas kutatómun
ka, elméleti búvárkodás alapján is, így összegezte e gyűj tések jelentőségét: "A moldvai magyar
folklór az egész magyar folklórban a legarchaikusabb, hisz alkotói és őrizői Erdélyből áttelepül
ve, a magyar folklórterület legkeletibb peremvidékén laknak, és vagy románokkal együtt élnek
vagy román környezetükben többé-kevésbé nyelvszigeteket alkotnak ... Szoros összefüggésben
archaikus jellegével. a moldvai magyar folklór az egész magyar folklórban a legélőbb és leggaz
dagabb ... Végül harmadszor, de nem utolsósorban, a moldvai magyar folklór az interetnikus
kapcsolatok egyik csomópontja : bőségesen veszi át, olvasztja magába és hasonlítja magához a
délkelet-európai, elsősorban a román folklórhatásokat" (A magyar folklór gyűjtése Moldvá
ban).

Intézeti tervmunkaként kezdték meg a kolozsvári iskola nyelvészei a moldvai csángó nyelvjá
rás kutatását, egyidőben a folklórkutatás új lendületével. Nyolcévi kemény munkával, Szabó T.
Attila professzor irányításával elkészült a moldvai csángó nyelvjárás atlasza. Szabó professzor
közvetlen munkatársai a magyar nyelvészeti tanszék, munkatársai voltak, de három román nyel
vész-kutató is részt vett a gyüjtésben. Márton Gyula professzor külön - megjelent - kötetben ad
ta közre a csángók mindennapi beszédében forgó román kölcsönszavakat. Márton Gyula mint
egy háromezer szót mutat ki A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai című, 1972-es kö
tetében. A könyv tudományos bizonyítéka annak, hogy a legerősebb román nyelvi hatásnak ki
tettmagyar nyelvjárás, a moldvai csángó dialektus a magyar nyelv törvényei szerint fejlődött, a
román kölcsönszavakat legtöbb esetben e törvények alapján illesztette a maga eredeti szavai kö
zé, s noha tartós és erős hatás nyomán román eredetű jelenségek is meghonosodtak, ezek alig
érintették a nyelvjárás struktúráját. A moldvai csángók az erdélyi magyar fülnek szokatlan
hangzással. nagyon sok román kölcsönszót használva, a százados kétnyelvűség körülményei kö
zött is - ez inkább a férfiakra vonatkozik - magyarul beszélnek, ez maradt az anyanyelvük, ame
lyen gondolkodnak, énekelnek, örülnek vagy szomorkodnak,

Ha a nyelvészek munkája az interferenciákat, az entikumközti kapcsolatokat is sűrűn érintet
te, még inkább áll ez a tárgyi néprajz kutatóira, Néprajzi, népművészeti gyűjtés a moldvai csán
gók között 1944 előtt csak szórványos és esetleges lehetett, az anyag összevetésére, a szintézisre
nem nyílt lehetőség. A folkloristákkal, nyelvészekkel együtt érkeztek Moldvába a népművészeti
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kutatók, Kós Károly, Szentimrei Judit és Nagy Jenő, hogy az építkezés, lakásbelső, agyagmun
ka, hímzés, szövés, öltözködés jellegét tanulmányozzák, és kijelöljék e jellegzetességek helyét a
magyarság néprajzában, a környező románság és egész Délkelet-Európa népcsoportjainak mű

vészetében. A begyűjtött hatalmas "leltári anyag" hosszú várakozás után - más tájegységek ma
gyar népművészetét bemutató hasonló kötetek sorában - végre feldolgozásra kerülhetett, és
megszületett a Moldvai csángó népművészet, amelynek tízezer itthoni példánya napok, néhol egy
két óra alatt fogyott el a könyvesboltokból, jelezve a romániai magyar olvasók érdeklődésének

változatlan élénkségét mindaz iránt, ami tudományosan megalapozott vagy művészileg hiteles
híradás tárgyi, szellemi jelenvalóságunkról ezen az "országnyi szülőföldön" - Kós Károly szép
hasonlata szerint.

Így emelkedett magasba a boltozat utolsó nagy íve, és ezzel a moldvai csángóság - létszámát,
telephelyeinek nagyságát tekintve ~ tudományosan legteljesebben feldolgozott etnikai csoportjá
vá lett a romániai magyarságnak. Talán csak Kalotaszeg magyar folklórja, néprajza ennyire ösz
szetetten ismert közvéleményünkben.A megismerésnek ez a szintje mindenkit, aki hajlandó oda
figyelni, megkímél a tévedésektől : az eufóriás lelkendezéstől vagy a csüggeteg lemondástól.

Hagyományainak megfelelően osztotta el egymás között a Kós-Szentimrei-Nagy hármas a
népművészet-néprajztémáit, A tömör bevezetőn kívül az építkezés, a lakásbelső és fazekasság
fejezeteit Kós Károly jegyzi, a szőttesek, varrások-hímzések fejezetét Szentimrei Judit. az öltöze
tét Nagy Jenő. Gyűjtési és feldolgozási módszerük harmonikusan illeszkedik egymáshoz, ha nem
is mindig azonos, de feltétlenül egyazon iskola jegyeit viseli. Szentimrei Judit talán gyakrabban
hasonlítja gyűjtött anyagát erdélyi magyar népművészeti tájegységek szőtteseihez, varrottasai
hoz. Kós Károly filmszerü pontossággal és lenyűgöző tárgyismerettel- meg rajztudással - vetíti
elénk a moldvai csángó falvak településszerkezetét, a telkek - "életek" - utcácskák - "ulicák",
parasztudvarok - "ográdák" - elhelyezkedését, a lakóházakat, berendezésüket, a gazdasági épü
leteket, a faművesség és fazekasság szerszámait. Nagy Jenő tanulmánya gazdag részletezéssel írja
le a csángó nők és férfíaknépvíseletét, amely hajdanán egész Délkelet-Európára kiterjedő viselet
típus jegyeit őrzi, ma pedig a csángóság megkülönböztetőjellemzője. Célszerű, egyszerű és ízlé
ses viselet, amelynek előállítója és használója még csaknem ugyanaz a személy, család. Egyálta
lán, a moldvai csángó népi kultúra majdnem teljes egészében "nyers" paraszti kultúra, amely
századok emlékeit őrzi, archaikusabb, a néprajzi dialektus is haszonlatos a megkövült nyelválla
potot őrző csángó nyelvjáráshoz. Egy olyan népi kultúrát térképeztek fel, rendszereztek és mu
tattak be szerzőink, amely alighanem felbomlóban van a Szeret és a Tázló meg a Tatros völgyé
ben is, de mai - illetve inkább tegnapi, húsz-harminc évvel ezelőtti - állapotában nélkülözhetet
len kapocs idők és ízlések, lehetőségek és változások között. Kós-Szentimrei-Nagy éppúgy az
"utolsó pillanatban" mentették meg a csángó népi kultúra tárgyi emlékeit - azáltal, hogy számba
vették -, miként a folkloristák, a népköltészetet nemcsak a csángók között, de az egész ország
ban, egész Kelet-Európában.

Tizenhét Szeret .menti (helyi csángó elnevezés szerint: mezőségi, illetve Szeret-terén levő) falu
ban, további nyolc más, távolabbi csángó kutatóponton gyűjtöttek. jegyzeteltek, rajzoltak, fag
gatóztak, fényképeztek kutatóink és az őket segítő képzőművészeti intézeti hallgatók. Hétszáz
lapnyi szöveges feljegyzést, mintegy ezer perspektivikus, szerkezeti, részlet- és helyszínrajzot,
vázlatot, akvarelIt s hatszáz fényképet poztak haza kiszállásaikról. Ezenkívül a szerzőknek épít
kezésük során természetesen fel kellett használniuk a régebbi néprajzi gyűjtések anyagát, mint
egy beleolvasztaniuk saját kutatásaik eredményeibe. Ezek az utalások, hivatkozások is jelzik, vé
gig az egész könyvön, hogy milyen erőteljes, hatalmas boltozat feszül tudományos tényekből, a
néprajz, a folklór íveiből a tárgyalt tájak és azok élete fölé. E roppant anyagból Kós Károly,
Szentimrei Judit és Nagy Jenő impozáns képét rajzolták ki a moldvai csángóság anyagi kultúrá
jának, szépérzékének, hagyományainak, lehetőségeinek.Olyan szaktudományi munka, amely az
avatatlan olvasó számára is élvezetes, újabb meg újabb meglepetéseket okozó, önérzetét, bizako
dását erősítő olvasmány.

Néhol egyenesen lírai hangulata van a kötetnek. Pedig csak egy színes fénykép fordul elénk la
pozgatás közben, rajta két csángó öregasszony és két leányka, hímzés fölé hajolva. A kép aláírá
sa mint egy nyelvjárási mutató, olyan életes : "Varrjuk ezeket a hímeket. Kandargó bévette a
körmöt. A cseresnyék fekete körömmel tyúkszemnek béőtve" - tanitotta LőrinczGyörgyné uno
káit Klézsén, 1978 nyarán. Mintha az élet folytonossága sugározna erről a színes fényképről.
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Marad-e még tennivaló a moldvai csángóság népi kultúrájának kutatásában? Talán a törtené
szekre várna a feladat: Mikecsnek a maga idejében kifogástalan munkáját teljesíthetnék újabb
kutatások alapján. Szűkösebb lehetőségeik miatt is, a történészek ritkábban nyúlnak e témához.
C-supán egy-két futó vitát említenék: például a Ferenczi Géza-Murádin László eszmecserét a
csángó népnévről. vagy Csucsuja István kutatását, amellyel anyakönyvi bejegyzésekből deritette
ki, milyen sok moldvai csángó népfelkelő adta életét az 1877-esháborúban a bulgáriai harctere
ken Románia függetlenségéért, (Halász Péter a moldvai magyar népélet és népi termelési mód
egyik-másik vonatkozását - pl. kendertermesztés és feldolgozás - kutatta.) Kétségtelenül bő tér
nyílna arra, hogy az immár majdnem teljes tudományos gyűjtések anyagát az összehasonlító
folklór és néprajz művelői vegyék kezükbe. Már Győrffy István felhívta a figyelmet a moldvai
csángókkal kapcsolatosan olyan népi vonatkozásokra, amelyeket teljességükben csak interetni
kus viszonylatokban értékelhetünk igazán. A kölcsönhatás, az állandó kölcsönzés nemcsak a
nyelvjárásban érvényesült.

Egyvalami eszembe jut még, e nagyszeru könyv megjelenése napján. Majdnem harminc évvel
ezelőtt járták be ők hárman - a szerzők -, tanítványaikkal együtt a moldvai tájakat. Majdnem
három évtizedig várt az összegyűjtött anyag, amíg a Kriterion - amelynek nyitott szelleme, Do
mokos Géza avatott irányításával, az irodalom mellett a tudomány műhelyévé is avatta akiadót
- kezünkbe adta a kész művet. íme, újabb igazolás, hogy minden becsületes munka, valóban tu
dományos erőfeszítés előbb-utóbb megszerzi a maga rangját, kivívja a jogos jussát.

BALÁZSOVIC$ MIHÁLY versei

Engem is

Áttetsző kavicsok közijtt lépked. Nem
gondol holnapra. mára, Tegnapok közé
száműzött arca, mint a halál. A folyó
kanyarulatánál megáll .. visszanéz
jelenére. beletúr az öklömnyi kövek
közé. Egy foncsorját vesztett tükröt tart
maga elé. Nem derűl fel pergamentszlnű
arca. Kiűti rámájából az üveget s az
üres téglalapot nyakába akasztja. Két
karjával utánozza a madarakat, Lassan
emelkedni kezd. Zsugorodik árnyéka a
fövenyen. Egy fekete kő megszólal:
engem is temessetek el . . .
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