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Petrás Ince János és a
moldvai magyarok
(Száz éve halt meg az első magyar népdalgyüjtö)

..Idegen nyelv bébortia nyom,
O/asz papoczkak nyakadon.
Nem tudsz énekelni, gyónni,
Anyád nyelvén imádkozni."

(Lászloíiv Csaba)

Középkori okleveleink tanúsága szerint Mold
va, mely még Szent István országának hatá
rain is túl esik, szoros egyházi, politikai és
népi kapcsolatban állt a magyar nyelvü közös
séggel. me ly a magyar királyság alapját adta. A
moldvai magyarságnak az anyaországgal való
kapcsolatai Mohács után szakadtak meg. A
magyar nyelvu katolikusság fokozatosan poli
tikai és nyelvi kisebbségbe került. A XVI. szá
zad végén még érezhető a magyar ferences
hatás Moldvában, de 1622-ben olasz papok
kerültek oda, akik a román nyelvet jobban
értve, azt erőszakolták a románul nem is tudó
hiveikre. Domokos Pál Péter még 1929-ben is
tapasztalta, hogy a néphez a pap nélkül vég
zett, a közülük való kántor által vezetett ma
gyar nyelvu istentiszteletek állnak legkö
zelebb.

A XVI. századtól Domokos Pál Péter 1929-es
elsö moldvai út jáig átlag százévenként szerez
hettünk értesüléseket a csángómagyarokról.
De ezeket az értesüléseket sem a nemzet egé
sze, hanem csak a szük tudományosság, az
egyházi vezetők és a levéltárak tudták megsze
rezni. 1640-ben Pietro Diodato szófiai segéd
püspök és moldvai vikárius küld jelentést
Rómába (amit a Vigilia 1981 júliusában közölt).
Néhány évvel később Bandinus érsek küldött
33 levelet Rómába, melyben Moldva katolikus
népességének magyar voltát látva magyarul
tudó papokat kért. A következő jelentést Zőld

Péter csíkdelnei plébános tette 1781-ben Bat
thyány Ignác erdélyi püspöknek, aki ezután a
pápától kért magyar papokat Moldva számára
- de csak kettőt kapott. Zöld Péter 1765 és
1770 kőzőtt élt Moldvában, ahová a székelyek
katonai sorozása ellen tiltakozó mozgalom
irányitása miatt menekülnie kellett. A követ
kező híradás a csíktaplocai születésü, Budán

és Szombathelyen rnűkődő ferences szerzetes
től, Gegő Elektől van, aki nyelvészként az Aka
démia tagja volt. Ö 1836-os moldvai útjáról két
évvel később könyvben számolt be. Majd 1841
nyarán a Csík megyei Borszéken gyógyuló
Döbrentei Gábor, az Akadémia akkori titkára
megismerkedett egy magyar anyanyelvű. szüle
tett moldvai katolikus pappal, Petrás Ince Já
nossal. Petrás titkárként kísérte a szintén
gyógykezelésre érkező Arduini Rafael Péter
moldvai missziós püspököt Borszékre. aki
egyetlenként szerette meg a csángómagyaro
kat az olasz missziós fönőkök közül.

Ki ez a Petrás Ince János nevü minorita
szerzetes? Egé'sz élete rejtve volt előttünk,
amíg Domokos Pál Péter fel nem kutatta. A
moldvai csángók központi városától, Bákótól
délre eső legnagyobb magyar falucsoport kő

zepén, Forrófalván született 18l3-ban. Apja a
helyi kántor, egyik XVII. századi őse pedig
naplót írt a moldvai magyarok életéről. Ezt a
naplót sokáig őrizte a forrófalvi plébánia, Zöld
Péter még látta és jelentéséhez fel is használta.
Petrás Ince középiskoláit Erdélyben, a ma
Kézdivásárhelyhez tartozó Kanta minorita
gimnáziumában végezte. Itt érlelödött meg
benne a gondolat, hogy a rendbe ő maga is be
lép és katolikus papként szolgálja a moldvai
magyar népet. Teológiai tanulmányait Eger
ben végezte, itt tett szerzetesi fogadalmat, és
itt szentelték pappá 1836-ban. A magyar nép
három, különböző viszonyok között élő cso
portját ismerte már, amikor szolgálattételre
visszament Moldvába. A hazatérése és mükő

dési helyének kijelölése között eltelt két év
ben szülőföldje életével ismerkedett, de már
tágabb látókörrel. mint gyermekkorában és
olyan korszeru müveltséggel, amit otthon nem
kaphatott volna meg. 1838-ban pusztinai káp
lán lett. Pusztina egy nagy magyar falu a Táz
ló-folyó partján, melyet a madéfalvi veszede
lem után Moldvába menekült székelyek alapí
tottak. (Börtönéből megszökve ekkor mene
kült Moldvába Zöld Péter is.) Petrás pusztinai
káplánként volt a püspök titkára olyan minö
ségben. hogy Arduini hosszabb útjaira mindig
magával vitte a ritka müveltségü magyar szer
zetest. Így került 1841 nyarán Borszékre: ez
sorsdöntő jelentőségű lett Petrás és a magyar
tudomány számára is.
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Döbrentei Gábor 1842-ben tette közzé az
1834-ben felfedezett Müncheni Kódexet a Régi
Magyar Nyelvemiékek III. kötetében. A kó
dexet 1466-ban a moldvai Tatros városában
másolta Németi György. A négy evangéliumot
tartalmazza magyar nyelven. Döbrentei
1841-ben Borszéken találkozott Petrással, és a
ritka találkozást kihasználva 38 kérdést tett fel
neki, melyek felölelik a moldvai magyar nép
élet egész területét. Petrás a kérdésekre ala
pos választ adva elküldte az első autentikus,
tudományos értékű tudósítást az Akadémiá
nak, ezeket a tudósításokat Domokos Pál
Péter emelte ki az akadémiai fiókokból. és tel
jes terjedelmükben közzétette őket. A ma is
köztünk élő tudós vallja. hogy Döbrentei kér
déssora az első klasszikus néprajzi kérdőív a
magyar tudományban. Döbrentei a következő

évben elküldte Pusztinára Petrásnak a Mün
cheni Kódex hű szövegét. A XV. századi. Mold
vában másolt magyar nyelvemléket elolvasva
azt válaszolta Petrás Döbrenteinek: " ... igen
számos szavakra találtam, mellyek moldvai
csángóink nyelvén ma is használtatnak."

1843-ban Petrás Klézsébe, az egyik legrégibb
moldvai magyar faluba került plébánosnak.
Még ebben az évben elküldte első saját gyűjté

sű népdalszövegeit, melyek száma a későb

biekben 52-re szaporodott. Domokos Pál Péter
1979-ben ezeket is közzétette. -Eddig úgy tud
tuk. hogy Kriza János az első magyar népdal
gyűjtő. aki szerencsésebb körülmények között
élve, 1863-ban kiad hatta első népdalgyűjte

ményűnket, a Vadrózsákat. Ezt most helyes
bíthetjük: az első magyar népdalgyűjtő Petrás
Ince János Moldvából! Ő még 1841-ben gyűj

tötte az első népdalokat.
A negyvenes évek közepén Döbrentei aján

lólevelével Klézsére érkezett Jerney János. Ek
kor már nincs Moldvában Arduini püspök.
visszatért szülöföldjére, Itáliába. Utóda a szin
tén olasz Paolo Sardi lett. aki Arduini elődei

nek szellemében gondolkodott. amikor Ardui-
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ni rövid életű magyar iskoláit románra cse
rélte feJ. Petrás Jerneyn keresztül anyanyelvű
oktatás lehetőségéhez kérte az Akadémia tá
mogatását is. Jerney Pesten ezenkívül felve
tette még a csángók hazatelepítésének a gon
dolatát. Működése felkeltette a román nacio
nalisták figyelmet és-a Sardi nyomán retrog
ráddá vált egyházi vezetés figyelmet is. Petrás
ettől kezdve húsz évig hallgat. 1848 és 1868
között nem küldött egyetlen levelet sem 'Pest
re. inkább csendben végezte a dolgát. Ezalatt
1861-ben Magyarországon megalakult a Szent
László Társulat. mely a Kárpátokon. tehát az
akkori országhatárokon túli magyarság segé
lyezését tekintette feladatának. Ez a Társulat
1867-ben Imets. Veszely és Kováts nevű papok
személyében küldöttséget indított útnak
Moldvába, Klézsei látogatásuk eredménye
ként Petrás munkássága élete végéig össze
forrt a Szent László Társulat tevékenységéveI.
A Társulat segítő keze éppen Petrás révén ért
el egész Bukarestig. Templomépítés és reno
válás anyagi fedezete. berendezés. harang.
könyvek és sok egyéb segítség Petrás aláírása
révén érkeztek meg távoli rendeltetési helyük
re. (A Társulat működése olyan reményeket
ébresztett. hogy még 1930-ban is érkezett le
vél, mely Nagypatak. Ferdinánd és Kákova
községek lakói számára magyar papokért és
könyvekért esedezett!) A Szent László Társu
latnak köszönhetőenaz 1870-es években ismét
Petrás Ince János és Moldva felé fordult a ma
gyar tudományosság érdeklődése.Olyan nagy
nevű tudósok keresték fel őt ezekben az évek
ben, mint Szarvas Gábor. Kunoss Ignác és
Munkácsi Bernát. A Magyar Nyelvőrt alapító
Szarvas Gábor nyerte meg Petrást a folyóirat
számára. Írásai és gyűjtései ezentúl ott jelen
tek meg 1886. szeptember 6-án bekövetkezett
haláláig. de óvatosságból nem saját nevén. ha
nem Rokonföldi álnév alatt.

Virt László


