
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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Vers

Szerelmeslevél

Halhatatlan az olyan tett, mely önmagát
ismétli napról napra. Az áramutaták
képletes viszonya a csenddel is
halhatatlan. Halhatatlan az a
könnycsepp, mely csak a cselekmény
gördülékenységéért fagyasztja önmagát
köbe.

Töredék
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szolgálni akartam
birtokom akár a sivatag
recehártyámon
eltévedt madarak vergődnek

hullott szárny tollakbál
épitenek barikádot
igy cseperednek álmaim
az ölelés pillanatában

Csendélet

a gyilkos tükrökböl
épit labirintust
mély torokhangokkal
köze/lt önmagához
a tettenérés pillanatában
rokonságat vállal
Greco angyalaival

az ujjak
görcsös fonádása
egy megálmodott idea
hattyúnyakán
a sóhajtás
ilyesféle teremtés
múlt idejében
a távlatok idegenszerű

pépboldogsága
a két kimondott szó
között akiméletlen
magma-csend


