
AZ EUCHARISZTIKUS 
VILÁGKONGRESSZUSOK ÉS A 
MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK 

A százhúsz esztendeje született 
Domokos Pál Péter emlékezetére 

 
„Az Eucharisztikus Kongresszus az Eucharisz-
tia megismerését, szeretetét és tiszteletét elő-
mozdító összejövetel”, olvashatjuk a Magyar Ka-
tolikus Lexikon megfelelő szócikkében. A hívek 
zarándoklatokon, szentmiséken, szentségimá-
dásokon, előadásokon való részvétellel mélyítik 
el eucharisztikus lelkületüket. Az első eucha-
risztikus célból szervezett találkozóra 140 esz-
tendeje, Franciaföldön került sor, mégpedig az 
ország északi, Belgiummal határos részén, 1881-
ben. Kezdetben évente, kétévente, de a második 
világháború óta inkább négyévente rendezik 
meg. A kongresszus egyik fő célja, hogy érthetőb -
bé tegye az utolsó vacsorán Krisztus által előre 
megjelenített áldozatot és annak fontosságát. 
A 34. Eucharisztikus Világkongresszust 1938-ban 
tartották Budapesten, és 2021-ben ismét a ma-
gyar főváros ad otthont az 52. kongresszusnak. 

A római katolikus egyház világméretű ün-
nep sége természetesen a helyszínt adó ország 
egyháza mellett nemzetének is lélekemelő ün-
nepe. Aminek az olyan darabokra szaggattatott 
nemzet esetében, mint a magyar, megkülönböz-
tetett jelentőséget nyújt minden olyan esemény, 
amely ha csak jelképesen is, összetartozását bi-
zonyítja és erősíti. Ezért érezzük úgy, hogy a Bu-
dapesten megrendezett Eucharisztikus Világ-
kongresszus elsősorban katolikusainknak, de 
valamennyi magyarnak is felemelő és összeko-
vácsoló ünnepe. Amiből nem maradhat ki nem-
zetünk egyetlen, időben és térben bármilyen 
messze sodródott darabkája sem. Ezért érezhet-
jük különös jelentőségűnek és emlékezünk me leg 
szívvel arra, hogy 1938-ban Domokos Pál Pé ter, 
„a csángók vándorapostola” két csángó asszonyt 
hozott el családostul Moldvából Budapestre, 
hogy részt vehessenek a 34. Eucharisztikus Világ -
találkozón. 

A Hősök terén összegyűlt hatalmas tömegben 
talán fel sem tűnt a négy, népviseletbe öltözött 
csán gó ember, bár lehet, hogy voltak, akiknek 
meg akadt a szemük fehér kerpájukon (kendőjü-
kön) és pazarul hímzett ingükön. A Trunkból való 
két csángó család tagjai Domokos Pál Péter régebbi 
ismerősei voltak, 1929-es és 1932-es mold vai útjai 
során többször megfordult náluk, sokat gyűjtött és 
tanult tőlük a kendertermesztés és -feldolgozás, a 
lakodalmi szokások, valamint a moldvai csángó-

magyarok életének más témaköreiben. Szabó Fe-
renctől három, feleségétől, Páncér Rózsá tól tíz 
népdalt, Benedek Péterné Kósa Magdótól pedig 
egy népdalt és három népmesét vett fonográf ra, 
tehát kiejtésüket és dallamformálásukat egy aránt 
értékként megőrizve a tudomány számára. A nép-
rajzkutatók előtt régóta ismeretes, hogy a tárgyi 
néprajz emlékeit elsősorban a módosabb családok -
nál lehet megtalálni, míg a szellemi néprajz isme-
retanyagára, a kulturális élet emlékeire inkább az 
olyan szegényebb közösségek tagjainál találha-
tunk, mint a Szeret és a Beszterce összefolyá sánál 
fek vő Trunk. Az akkoriban 5–600 lelkes, 98 száza-
lékban római katolikus vallású falu lakosságából 
azonban az 1930-as népszámlálás alkalmával 
egyetlen felnőtt ember sem merte magát magyar-
nak vallani, vagy ha mégis, hát az összeírók nem 
vették tudomásul. Pedig a valóságban Trunk (ro-
mánul Galbeni) lakosságának gyakorlatilag két-
harmada, sőt még 1996-ban is 69 százaléka, 2009-
ben is 62 százaléka1 beszélt magyarul, csak a 
gyermekek számára jelentett passzív nyelvtudást 
őseik anyanyelve, akikhez szüleik az utóbbi 50–
60 esztendőben — csecsemő koruktól — románul 
szólnak, hogy az anyanyelvű oktatás hiányában 
az iskolában ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. 

Veress Sándor népzenekutató, később zene-
szerző egy esztendővel Domokos Pál Péter után 
járt Trunkon, és ugyanannál a családnál, Szabó Fe-
renc házában szállt meg. Ő is nagy szeretettel em-
lékezik meg az öntudatos és szorgalmas magyar 
szőlősgazdáról és családjáról. Naplójában a kö-
vetkezőket olvashatjuk az 1930. augusztus 3-i 
napról: „7-kor [Bogdánfalvából] leszekerezem a 
6 km-re Galbenibe, vagy magyarul Trunkba. 
Sza bó Ferenc (…) elküldi a lányát, hogy hívja 
össze a fehérnépeket, és nagy csudálkozásomra 10 
perc múlva olyan áradat jött be a kapun, hogy el 
sem fértek mind a szobában. Először egy öreg-
asszonytól vettem fel néhány szép, de sajnos csak 
kétsoros töredékdallamot, aztán a lányok zendí-
tettek rá. Hát még ilyen éneklést én itt nem hal-
lottam. (…) Nagy örömmel, szívesen énekeltek, 
bár sok olyat is hallottam tőlük, amit már Klézsén 
és Bogdánfalván felvettem. Különösen két 14–15 
éves lánytól vettem fel sok kedves, dúr-kvintes 
nótát, kitűnő szövegekkel. Ezt a lendületet, amivel 
énekeltek, még egy faluban sem tapasztaltam 
ezen a vidéken, szinte erőszakkal kellett őket el-
hallgattatni, hogy hazainduljunk.”2 

Nem lehetett tehát nehéz dolga Domokos Pál Pé-
ternek, amikor 1938 májusában kiválasztotta azt a 
két asszonyt, akiket embereikkel együtt elhozott Bu-
dapestre. Mint írta: „Mindegyiküket már korább-
ról is jól ismertem. Szabó Ferenc trunki háza volt 
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az egyik megállóhelyem 1929-es és 1932-es gyűj-
tőútjaimon. Igen értelmes, írástudó ember volt. Tőle, 
feleségétől, apósától is so kat gyűjtöttem.” A két trun-
ki család aztán, azon kívül, hogy részesült a nem-
zetközi eucharisztikus találkozó soha el nem múló 
vallási élményé ben, nem mindennapi kulturális él-
ményben is részt vehetett. 1938. május 27-én és 28-
án a Magyar Rádió stúdió jában találkozhattak 
Bartók Bélával, aki már 1914 májusától készült 
Moldvába, hogy megismerje és számba vegye az 
akkori magyar határokon túli magyar népcsopor -
tok zenéjét. Erre azonban az első világháború ki-
törése, majd az 1916. évi román betörés miatt nem 
kerülhetett sor. 

Bartók Béla és a moldvai magyarok néhány kép-
viselőjének személyes találkozójára csak 1938. 
május 27–28-án került sor Balla Péter, Domokos Pál 
Péter, Lajtha László, Szabolcsi Bence, Veress Sán-
dor és mások jelenlétében. Hogy a csán gó éneke-
sekre milyen hatása volt ennek a találkozásnak, ar-
ról csak sejtéseink lehetnek. Ar ról azonban, hogy 
Bartók Bélában milyen mély nyomot hagyott ez az 
esemény, pontos tájékoztatást kapunk a zeneszer-
ző egyik Müller-Widmann asszonyhoz írt levelé-
ből. A feljegyzés így szól: 

„Tegnap és tegnapelőtt két szép napom volt: két 
ún. »csángó« asszony volt itt Moldvából: a csángók 
a legkeletibb magyarok, akik sohasem tartoztak Ma-
gyarországhoz, kb. 20 ezer lelket számolnak, ret-
tenetesen el vannak nyomva (nyel vileg és politi-
kailag is), de egészen különleges régies nyelvet 
őriztek meg. Éppen a románok hihetetlen elnyo-
mása miatt lehetetlen őket Budapestre hoz ni; most 
is csak az eucharisztikus világkongresszus alkal-
mából volt lehetséges. Itt remek hangfelvételeket 
csináltak velük: a két asszony (analfabéták!) dalo-
kat énekelt, meséket mondott, különleges kiejtésével 
és régies viseletével elbájoló volt. Egyelőre azon-
ban titokban kell tartani a történetet és később is név 
nélkül kell nyilvánosságra hozni, egyébként meg-
történhetik, hogy a szegény, ártatlan teremtéseket 
a román rendőrség dutyiba dug ja, mert itt az 
anyanyelvükön dalokat és meséket adtak elő. 
Szép a világ, ugye?!”3 

Jó volna tudni, hogy a többi jelenlévő számára 
milyen élményt jelentett ez a találkozás, de nincs 
tudomásom róla, hogy Bartókon kívül bárki rög-
zítette volna az esemény emlékét. Kivéve termé-
szetesen a találkozó értelmi szerzőjét és fő szerve-
zőjét, Domokos Pál Pétert, aki 1981-ben megjelent 
könyvében, feldolgozva a Bartók Béla kapcsolata a 
moldvai csángómagyarokkal témát, beszámol a ze-
neszerző moldvai gyűjtőútjaira vonatkozó terve-
iről, saját és követői (Veress Sándor, Lükő Gábor, 
Balla Péter,) moldvai gyűjtőútjairól és az általa hal-
lás után feljegyzett népzenei anyag Bartók általi el-
ismeréséről, amit a következő följegyzés is bizonyít: 
„Domokos Pál Péter tanár úr moldvai csángó 

dalgyűjteménye véleményem szerint annyira ér-
tékes anyag, hogy tudományos szempontból fon-
tos volna a kiadása. A kéziratot, mielőtt kiadásra 
kerül, aján latos lesz egy zenefolkloristával még át-
nézetni. — Bartók Béla”4 

Ilyen előzmények után került sor a két moldvai 
és egy kászoni asszonnyal készített felvételre, amit 
Domokos Pál Péter úgy jellemzett, hogy „a Pátria 
lemezek felvételeit aligha nélkülözheti bárki is, aki 
a moldvai magyarsággal foglalkozni kíván”.5 Az 
Eucharisztikus Világkongresszus által lehetővé 
tett hangfelvétel tudományos jelentősége tehát 
nem kétséges, a résztvevők számára adott élményt 
Bartók fogalmazta meg idézett levelében. Domo-
kos Pál Péter pedig utóbb így emlékezett az ese-
ményre: „Bartókkal a Magyar Rádióban találkoz-
tak, s énekeltek hosszasan. Majd mesét mondtak, 
s minden szavukat gramofonlemezre vettük.” 
Utána elvitte őket egy klubba, ahol különböző elő-
kelőségeknek énekeltek, és beszéltek a moldvai 
magyarok helyzetéről.6 

De még mindig talány, hogy az 1938. évi Eu-
charisztikus Kongresszuson járt két csángómagyar 
család tagjaiban milyen nyomott hagyott a részvétel. 
Erről semmit sem tudhatunk, mert hát az asszonyok 
— mint Bartók is hangsúlyozta — analfabéták vol-
tak, s bár Szabó Ferenc Domokos kérésére több nép-
rajzi témáról készített kitűnő leírásokat, nem is-
merünk tőlük egyetlen papírra vetett feljegyzést 
sem magyarországi útjukról. Vagy mégis? 

Nemrégiben kezembe került egy levél, amit 2012 
decemberében küldött Benedek Demeter az 1938-
as Kongresszust megjárt Benedek Péterné Kósa 
Magdó fia, Zs. T. barátomnak. A levél író 1938-ban 
még csak 13 esztendős volt, de emlékezett szülei 
útjára. Azt írja nehéz kézzel papírra vetett levelé-
ben, hogy „nagyon szeretem vólna, hogy el tudtom 
volna érni magukhoz Buda Pestre, mert édes 
apám is édes anyámval jártok valamikor 1938 ban 
ot, mikor volt Kongreszus Eukepistis akor én csak 
13 éves vóltam, de még is remélem, hogy ha élek… 
vagy megjavulok el fogok meni, ha a jó isten meg 
segit…” — írta a 87 esztendős emberek tisztelet-
reméltó bizodalmával. Annyi mindenesetre kide-
rül a levélből, hogy az 1938-ban 13 esztendős De-
meter szüleitől hallott annyit — és nyilván 
annyiszor — az Eucharisztikus Világkongresz-
szusról, hogy azt 74 év alatt sem felejtette el. 

De milyen a gondviselés? Ha az ember fog-
lalkozik egy témával — vagy a téma foglalkoztatja 
őt —, előbb-utóbb egymásra találnak. Még csak 
tűnődtem az 1938. meg a 2021. évi Eucharisztikus 
Világkongresszusok és a moldvai csángómagya-
rok kapcsolatáról, amikor küldeményt hozott 
számomra a gyimesközéploki postás. Harango-
zó Imre, a Békés megyei Újkígyóson élő kereszt-
komám legújabb könyvét kaptam kézhez, benne 
az Ipolyi Arnold Népfőiskola gyűjteményében sze-
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replő fali feszület különös történetéről szóló feje-
zettel. A kereszt, felirata szerint, az 1938-as bu-
dapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
résztvevői számára kibocsátott emléktárgy. De 
hogy került Újkígyósra ez a kereszt? 

Nagyon egyszerűnek tűnő, valójában megha-
tóan bonyolult, a sors ujjait tanulságosan irányí-
tó gondviselés jóvoltából. Harangozó Imre jó hu-
szonöt esztendővel ezelőtt más moldvai helyekkel 
együtt a Szeret-menti Trunkon is gyűjtött anyagot, 
eközben „beszédbe verődött” a „szentség hírében 
álló mártírsorsú” orvos — dr. Benedek Márton — 
húgával, Gyurka Jánosné Benedek Rózával, aki 
nem más, mint a 34. Eucharisztikus Világkong-
resszuson résztvevő, s ott három gyönyörűséges 
népdalt éneklő és három szép, tanulságos népmesét 
elmondó Benedek Péterné lánya.7 Beszélgetés 
közben Róza néni „bémutitta a zélettyit” — vagyis 
a valamikor virágzó, de már elszegényedett por-
táját, s eközben Imre komám meglátta az üres is-
tálló falán árválkodó keresztet, amit aztán „elcse-
rélt” egy csíksomlyói kegyszerboltban vásárolt 
keresztecs kével. Csak később, Domokos Pál Péter 
könyvéből tudta meg, hogy milyen művelődés-
történeti értékre sikerült szert tennie abban az el-
hagyott trunki istállóban. Szeretett volna többet is 
megtudni az ott magyarfődinek mondott „eucha-
risztikus kereszt”-ről, de mikor legközelebb Trun-
kon járt, Róza néni már nem élt. „A család tehát — 
írja Harangozó Imre — hatvan esztendőn át meg-
őrizte és nagy becsben tartotta ezt a keresztet, amely 
most már Róza néni szándéka szerint Magyarfő-
dön, Újkígyóson, az Ipolyi Arnold Népfőiskola 
moldvai magyarokat bemutató kiállításán hirde-
ti Krisztus urunk megváltó kereszthalálát, s azt, 
hogy velünk van ma is az Eucharisztia színei alatt, 
s nem feledkezünk el moldvai csángómagyar 
testvéreinkről.”8 

Most, 2021-ben ismét, immár az 52. Eucha-
risztikus Világkongresszusra készül Budapestre 
a katolikus világ. Fölvetődik a kérdés, hogy 
gondol-e valaki a csángók részvételére? Ki fog 
gondoskodni róla, hogy Moldvába szakadt csán-
gómagyar testvéreink legalább küldötteik ré-
vén részt vehessenek a római katolikus világ, s 
azon belül a katolikus magyarság világméretű ün-
nepén, aminek rangját most Ferenc pápa részvé-
tele is emeli? Híreim szerint a Pusztinában működő 
Szent István Egyesület és elkötelezett vezetőjük, 
dr. Nyisztor Tinka néprajzkutató készülődik, 
hogy csoportjával részt vegyen a világkongresz-
szuson, s reméljük, hogy más csángó falvakból is 
csatlakozhatnak majd hozzájuk olyanok, akiknek 
velük együtt dobban a szívük. 
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YOUCAT Hittansuli – Mit jelent a keresztény élet 

A keresztény élet azoknak szól, akik mélyebben gondolkodnak. 
Akik nem érik be ködös információkkal. A YOUCAT Hittansuli az 
Istennel való nagy kalandra szeretne lelkesíteni. A kötet a nemzet-
közileg ma legsikeresebb hittankönyvön, a YOUCAT-en alapul, 26 
leckét kínál a YOUCAT feldolgozásához. 
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