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Magyar vallás, román vér. Egy kisebbség harca 
nemzeti hovatartozásáért, 1920–1945

Sem	a	rejtelmesen	hangzó	cím,	sem	a	még	mindig	meglehetősen	
semmitmondó	alcím	nem	árulja	el	a	könyv	témáját,	de	konkrétan	
még	a	hátsó	borító	–	a	nyugati	könyveknél	szokásos,	a	könyv	ér-
demeit	kiemelő	–	egy-két	mondatos	méltatásai	sem	utalnak	arra,	
hogy	 mely	 kisebbségről	 is	 lesz	 szó	 a	 kötetben.	 Csak	 ha	 a	 hát-
só	borító	bal	alsó	sarkában	található,	a	címlap	képét	magyarázó,	
meglehetősen	apró	betűs	sorokat	olvassuk,	következtethetünk	az	
addig	 homályban	maradó	 körülményre,	 miszerint	 a	 címlapon	 –	
1932-ben	készült	fényképfelvételen	–	népviseletbe	öltözött	csán-
gó	leányokat	láthatunk	a	Bákó	megyei	Trunk	(Gálbény,	Galbani)	
településről.

Ez	persze	még	nem	oldja	fel	a	cím	rejtelmes	ellentmondásos-
ságát.	A	csángókban	–	az	évszázadok	(talán	egész	évezred?)	óta	
a	Kárpát	medencén	(és	a	 történeti	Magyarország	határain)	kívül	
élő	népcsoportban	–	mi	magyar	rokonainkat	látjuk.	Bár	tudomá-
sul	vesszük,	hogy	a	pünkösdi	csíksomlyói	búcsúra	Moldvából,	a	
Csángó	 vidékről	 román	 anyanyelvű	 katolikus	 zarándokok	 is	 ér-
keznek,	 de	 ez	 etnikai	 hovatartozásukról	 alkotott	 –	 tudományos	
(történeti	és	nyelvészeti)	alapokra	helyezett	–	felfogásunkat	nem	
befolyásolja.

Chris Davis	 azonban	merőben	más	kiindulópontot	 talált.	Ő	a	
két	világháború	közötti	időszak	moldvai	csángóiban	két	etnikum,	
két	nép	között	őrlődő	csoportot	lát,	amelynek	egységét	nem	a	két	
rivalizáló,	őket	egyaránt	magukénak	valló	nemzet	által	különbö-
zőképpen	magyarázott	 eredet,	 nem	a	 szintén	 ellentétes	 történeti	
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érvek,	 s	nem	 is	a	visszaszorulóban	 lévő	magyar	nyelv,	hanem	a	
római	katolikus	vallás	adja	meg.	A	kérdés	nem	az,	hogy	„ki	a	csán-
gó?”	–	ahogyan	egyik	fejezetének	címében	fogalmaz	–,	hanem	az,	
hogy	„mi	a	csángó”,	mi	adja	egy	felbomlóban	lévő	közösség	egy-
ségét.	És	ahogyan	a	két	háború	közötti	csángóság	esetében	sem	
találta	egyértelműen	tisztázhatónak	a	népcsoport	ön-identitásának	
megállapítását,	úgy	nem	kívánt	egyértelműen	állást	foglalni	a	ro-
mánok	 és	magyarok	 közötti	 vitákban	 sem.	 Igyekezett	 semleges	
maradni,	ami	alapjában	véve	sikerült	is	neki.	

De	 talán	munkájában	 nem	 is	 ez	 számított	 a	 legnehezebb	 fel-
adatnak.	 Nehéz	 helyzetet	 teremtett	 számára,	 hogy	 az	 Egyesült	
Államokban	kiadott,	angol	nyelvű	olvasóközönségnek	kívánt	írni	
a	közép-európai	térség	egyik	olyan	etnikai	problémájáról,	amely	
teljesen	 ismeretlennek	 számít	 nemcsak	 az	Újvilágban,	 hanem	 a	
nemzetiségi	kérdések	iránt	egyre	közömbösebbnek	mutatkozó	Eu-
rópa	nagy	részén	is.	Olyan	problémáról,	amelynél	Európa	a	XX–
XXI.	 században	 –	 a	 két	 világháborút	 lezáró	 békékben,	 vagy	 az	
Európai	Unió	létrehozásakor	–	közismertebb,	és	nagyságrendileg	
jelentősebb	etnikai	alapú	problémákat	(a	határok	meghúzásakor,	a	
kisebbségi	jogok	szabályozásának	és	garantálásának	elmulasztá-
sával	akár	a	békékben,	akár	az	Európai	Unióban,	újabban	Skócia	
vagy	Katalónia	önállósulási	kísérletei	során)	sem	tudott,	és	nem	
is	 akar	 megoldani.	A	 csángó	 kérdés	 megvilágítása	 érdekében	 a	
szerzőnek	–	ha	röviden	is	–	utalnia	kellett	a	térség	legfontosabb	
XIX–XX.	századi	történeti	eseményeire,	mint	a	két	román	vajda-
ság	 egyesítése	 1859-ben,	Erdélynek	Romániához	 való	 csatolása	
a	trianoni	békében,	átmeneti	visszatérése	a	második	világháború	
alatt	 stb.	Az	 olvasók	 tájékoztatását	 több	 magyarázó,	 kiegészítő	
részlet	betoldásával	igyekszik	megoldani.	Még	a	római	számok-
kal	jelölt	bevezető	részben	(Dramatis Personae	címmel)	felsorol-
ja	 a	 kötetben	 később	 előforduló	 legfontosabb	 román	 és	magyar	
személyeket,	politikusokat,	egyházi	vezetőket,	teológusokat,	tör-
ténészeket,	 etnográfusokat,	 szépírókat,	 akiknek	 néhány	 életrajzi	
adatát	–	főleg	pedig	a	történésekben	játszott	szerepüket	–	is	közli.	
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(A	 románok	között	 31,	 a	magyarok	között	 12	–	 részben	 erdélyi	
–	név	szerepel.)	A	kötet	végén	pedig	együttesen	közel	száz	lapot	
szentel	 a	 fogalmakat	 magyarázó	 függeléknek	 (Glossary,	 benne	
olyan	 alapkifejezések	 magyarázatával,	 mint	 a	 csángó,	 székely,	
földrajzi	 elnevezések,	 mint	 Moldva,	 Erdély	 stb.),	 a	 szöveghez	
kapcsolódó	 alapos	 jegyzeteknek,	 a	 gazdag	 forrás-	 és	 irodalom-
jegyzéknek,	valamint	a	névmutatónak.	Két	térképen	mutatja	be	a	
csángók	elhelyezkedését.	Az	egyik	(2.	o.)	Győrffy	István	elmúlt	
századfordulón	(1899–1902)	készített	munkája.	Az	eredetinél	bi-
zonyára	kisebb	fekete-fehér	kép	a	szokott	sávozással-pontozással	
stb.	próbálja	meg	illusztrálni,	hogy	egy	adott	térségben	a	lakosság	
hány	százaléka	tartozott	a	csángósághoz,	a	másolat	mérete	azon-
ban	ezt	sajnos	nehezen	követhetővé	teszi.	Fokozza	a	nehézséget,	
hogy	magyar	feliratai	miatt	a	csak	angolul	tudók	eleve	nehezeb-
ben	tudják	áttekinteni.	A	másik	térkép	vázlatszerű	rajz	Románia	
1930-as	és	1941-es	határainak	 feltüntetésével	 (5.	o.),	 a	 csángók	
által	lakott	országrész	körülhatárolásával,	ezúttal	angol	feliratok-
kal.

A	kötet	bevezetője	–	a	térképekkel	egybehangzóan	–	megerő-
síti,	 hogy	hol	 él	 a	kétszázezer	 főre	becsült	moldvai	katolikusok	
–	„akiket	csángóként	ismernek”	–	csoportja,	akik	közül	sokan	„a	
magyar	 és	 a	 román	nyelv	 archaikus	 keverékét	 beszélik”.	A	ma-
gyarok	 „elveszett	magyaroknak”	 tartják	 őket,	 a	 románok	 integ-
ritásukat	 féltik	 létüktől	 (3.	o.).	A	kötetből	nem	hiányozhat	a	két	
világháború	 közötti	 Románia	 fontosabb	 történeti	 fordulóinak,	
belpolitikájának	 ismertetése,	 a	 tárgyalt	 rövid,	 negyedszázadnyi	
időszak	miatt	azonban	a	 fejezetek	 rendjét	nem	a	kronológia	ha-
tározza	meg,	hanem	témakörük.	Előbb	az	I.	világháborút	követő	
békékben	kreált,	nemzetiségileg	heterogén	Nagy	Románia	belső	
problémáival	ismerkedhetünk	meg,	majd	a	vallás	és	az	egyházak	
szerepével	a	nemzetiségi	politikában.	A	megnövekedett	államnak	
még	nemzeti	 hagyományai	 is	 alig	 voltak,	 hiszen	 a	 két	 vajdaság	
egyesítéséig	lakosságukra	közös	elnevezést	sem	használtak.	Kul-
túrája	görög,	társadalmi	elitje	is	ezt	majmolta,	hadseregének	tiszt-
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jei	főleg	oroszokból,	kereskedői	örményekből,	a	bojárok	testőrsé-
ge	muzulmán	albánokból	állt.	(A	cirill	írással	is	csak	az	egyesítés	
után,	 1860-ban	 szakítottak.)	 Ebből	 a	 konglomerátumból	 kellett	
szellemileg,	 identitásában	 egységes	 népet	 kialakítani,	 aminek	
megvalósítására	a	román	politika	az	egyesítéstől	kezdve	minden	
erejével	törekedett.	És	ez	folytatódott	az	I.	világháború	után	is.	A	
szerző	munkájából	 kiderül,	 hogy	 a	 két	 háború	 közötti	Románia	
„nemzetiségi”	 politikája	 nemcsak	 a	magyarokat	 sújtotta,	 hanem	
minden	nemzetiségét,	zsidókat,	németeket,	szerbeket,	cigányokat,	
gagauzokat.	Nemcsak	a	mi	numerus	clausunkhoz	hasonló	szabá-
lyozások	születtek,	hanem	erőszakos	csoportosulások	 jöttek	 lét-
re,	mint	 a	Mihály	Arkangyal	 Légió	 (és	 paramilitáris	 szervezete	
a	Vasgárda).	 Lökést	 adott	 az	 erőszaknak,	 amikor	 II.	 Károly	 ki-
rály	1938-ban	felmondta	az	1923-i	évi	alkotmány	érvényességét,	
és	 így	 a	 nem	 románok	 jogfosztott	 állapotba	 kerültek.	 Jászvásár	
(Iaşi),	az	egykori	Moldva	történelmi	székvárosa	az	1920-as	évek	
közepétől	az	antiszemitizmus	melegágya	lett.	1940	és	1941	tava-
szán	a	moldvai	Dorohoiban	és	Jászvásárban	két	súlyos	zsidó	el-
lenes	pogromra	is	sor	került,	utóbbinak	13	ezer	áldozata	volt	(25.	
és	94.	o.).	De	a	katonaság	másutt	is	lőtt	a	zsidókra,	bántalmazta	
őket	az	utcákon,	vonatokon.	A	zsidókat	és	cigányokat	internálták,	
gettókba	és	transnistriai	koncentrációs	táborokba	kényszerítették.	
Összesen	nagyjából	kétszázezer	zsidót	és	cigányt	küldtek	halálba,	
ami	a	romániai	zsidóság	szinte	teljes	felszámolását	eredményezte.	
A	románosítás	az	állami	politika	alapelve	lett.	(Davis	ennek	pár-
huzamát	a	nácik	által	meghódított	Lengyelország	egyes	–	német	
eredetűnek	vélt	–	kisebbségeinek	„germanizálásában”	véli	meg-
találni.)

Az	elrománosítás	egyik	fő	eszköze	és	képviselője	a	görög-kele-
ti	(ortodox)	egyház	lett.	Elméleti	elsőbbségét	(domináns	egyház-
ként)	már	az	1923-i	alkotmány	is	kimondta.	A	gyakorlat	azonban	
minden	más	vallás	jogainak	korlátozását	hozta,	ami	ellen	többek	
között	a	romániai	katolikusok	is	tiltakoztak,	élükön	a	német	szár-
mazású	 Raymund	 Netzhammer	 bukaresti	 érsekkel	 –	 a	 szintén	
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német	 származású	korábbi	 román	király,	 I.	Károly	 (1881–1914)	
bizalmasával.	Amikor	 a	 román	 állam	 1926-ban	 konkordátumot	
kötött	a	Vatikánnal,	ez	sokkal	inkább	a	külföldi	ellenvélemények	
elhallgattatására	szolgált,	mint	a	helyzet	javítására.	A	területi	ex-
panzió	indoklását	szolgálta	a	tudomány	is.	Újra	kellett	írni	a	törté-
nelmet,	a	nép	története	értelmében,	ami	a	német	Volksgeschichte	
eszközeit	vette	igénybe,	még	olyan	fokon	is,	hogy	kétségbe	vonta	
nemcsak	a	csángók,	hanem	a	székelyek	magyarságát	is,	mindkét	
csoportot	 elmagyarosított	 románoknak	 tartva.	A	 történetírásban	
az	őslakos	románokra	törő	barbár	magyarok	hódításának	hangoz-
tatása	került	előtérbe,	a	román	érveket	szolgálták	az	antropológi-
ai	kutatások	 is.	A	 lakosság	meggyőzéséhez	olyan	egyedi	példák	
tartoztak,	amelyekben	székelyföldi	 románok	bizonygatták,	hogy	
hány	honfitársukat	veszítették	el	a	magyarosítás	során	csak	a	leg-
utóbbi	néhány	generációban	(73.	o.).

A	román	politika	hatékony	eszköze	volt,	hogy	lakosainak	ah-
hoz,	hogy	állampolgári	jogokhoz	jussanak,	románságukat	kellett	
hivatalosan	igazolni.	Ennek	egyik	feltételéül	szabták	az	ortodox	
valláshoz	való	tartozást.	A	helyi	hatóságok	önkényes	névsorokat	
állítottak	 öszsze,	 amelyekben	 az	 „igazolt	 románokat”	 sorolták	
fel.	Akik	ezekből	kimaradtak	–	a	nemzetiségiek	közül	mindenki	
–,	 nem	 élhettek	 állampolgári	 jogaikkal,	 nem	vállalhattak	 állami	
hivatalt,	 nem	helyezkedhettek	 el	 állami	 vállalatoknál,	 például	 a	
vasútnál,	nem	vállalkozhattak,	nem	rendelkezhettek	szabadon	tu-
lajdonukkal.	A	kimaradók	kérhették	„igazolásukat”,	de	mivel	az	
eljárás	 költséges	 volt,	 nem	beszélve	 a	 hatóságok	packázásról,	 a	
kérvények	oda-vissza	tologatásáról,	sok	ténylegesen	román	nem-
zetiségű	lakos	sem	tudta	ezt	az	igazolást	megszerezni.	A	szerző	–	
levéltári	források	alapján	–	erre	is	hoz	egyedi	példákat.	Persze	el-
lenkező	előjelű	esetek	is	előfordultak.	Amikor	1940–42-ben	rövid	
időre	a	világhírű	román	író,	Eugen	Ionesco	hazatért,	neki	is	kellett	
ilyen	igazolásért	folyamodnia.	Ő	ezt	természetesen	megkapta,	an-
nak	 ellenére,	 hogy	 anyai	 ágon	 zsidó	 ősei	 voltak	 (95.,	 201.	 o.).	
A	 kötet	 több	 igazoló	 dokumentum	 fényképét	 is	 közli,	 egyikük,	
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amelyet	1944.	január	5-én	Nagyszebenben	Dragan	Ovidiu	úr	ré-
szére	állítottak	ki,	még	nevezett	árja	eredetét	is	igazolta	(98.	o.).	A	
csángókat,	mint	földműveseket,	az	 igazolások	hiánya	különösen	
azzal	sújtotta,	hogy	nem	rendelkezhettek	földjükről,	nem	adhatták	
el	sajátjukat	vagy	nem	vehettek	mástól.	Katolikusként	ezen	túl	is	
sokszor	kellett	a	helyi	hatóságok	önkényeskedéseit	elszenvedni-
ük:	templomukban	tilthatták	a	harangozást,	katolikusnak	bélyeg-
zett	keresztneveket	(Terézia,	Lucia)	nem	anyakönyveztek.

A	háború	alatt,	 amikor	Románia	és	Magyarország	egyaránt	a	
tengelyhatalmakhoz	csatlakozott,	majd	Magyarország	visszakap-
ta	 Erdély	 egy	 részét,	 a	 két	 országban	 felmerült	 a	 lakosságcsere	
vagy	az	 áttelepítés	gondolata,	 ami	magyar	oldalon	elsősorban	a	
bukovinai	 székelyek	 és	 a	moldvai	 csángók	 hazajuttatásával	 járt	
volna.	A	Balkánon	ez	a	megoldás	nem	volt	ismeretlen,	hiszen	az	
I.	világháború	idején	már	sor	került	bolgár-török	és	görög–török	
lakosságcserére.	 Románia	 pedig	 a	 XIX.	 század	 vége	 óta	 támo-
gatta	a	balkáni	(főleg	macedóniai)	aromán	(vlach)	népcsoportok	
Romániába	telepítését.	Az	országban	a	nem	románoktól	való	sza-
badulás	 szándéka	 egyre	 erősebb	 lett,	 azt	 az	 elvet	 hangoztatták,	
hogy	mindenki	menjen	 anyaországába,	 az	 ilyennel	 nem	 rendel-
kező	zsidók	pedig	minél	távolabbra,	ha	kell	Madagaszkárra	(120.	
o.).	Ezúttal	azonban	a	két	érintett	ország	érdekei	több	téren	is	kü-
lönböztek.	A	lakosságcsere	egyik	szorgalmazója	a	csángók	lego-
daadóbb	magyar	kutatója,	a	bukaresti	magyar	követségen	dolgozó	
Domokos	Pál	Péter	volt.	Elképzelése	szerint	az	áttelepítetteket	a	
Bihar hegység vidékének románsága helyére kellett volna költöz-
tetni.	Ez	azonban	a	románokban	aggodalmat	váltott	ki	azért,	hogy	
a	telepítés	megváltoztathatja	a	térség	nemzetiségi	arányait,	ami	a	
háború	utáni	újraosztozást	 (Észak	Erdély	visszaszerzését)	nehe-
zítheti.	Végül	ténylegesen	alig	néhány	tucat	bukovinai	székely	(a	
134.	o.	szerint	40	család,	160	fő)	áttelepítésére	került	sor,	akik	a	
Jugoszláviától	visszatért	Vajdaságba	kerültek,	hogy	a	háború	után	
majd	Tolna	megyében	jussanak	lakóhelyhez	az	onnan	kitelepített	
németek	helyén.	A	moldvai	csángók	áttelepítésének	ötlete	elenyé-
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szett,	szorgalmazója	Domokos	Pál	Péter	pedig	elkerült	a	bukaresti	
magyar	követségről.	

A	katolikus	csángók	jogfosztása	a	katolikus	egyház	egyébként	
román	nemzetiségű	helyi	vezetőit	is	zavarta.	Jászvásár	római	ka-
tolikus	püspökétől,	Mihai	Robutól	támogatva,	Josif	Petru	Pal	fe-
rences	szerzetes,	egyébként	a	rend	moldvai	vezetője,	azon	az	úton	
próbálta	jogaikat	visszaszerezni,	hogy	–	tudományos	munkáiban	
–	 románságuk	mellett	 érvelt.	Természettudósok,	 orvosok	követ-
ték,	 akik	 az	 antropológia,	 az	 eugenika	 (fajvizsgálat),	 a	 szeroló-
gia	 (vércsoportok	 vizsgálata)	 eszközeivel	 bizonygatták	 a	 csán-
gók	románságát,	ami	végül	a	hatóságokat	is	meggyőzte.	Egyesek	
nem	 elégedtek	meg	 a	 csángóság	 román	 voltának	 bizonygatásá-
val,	hanem	őket	egyenesen	dák	leszármazottaknak	tartották.	Per-
sze	a	hatóságok	színeváltozásában	más	érvek	 is	közrejátszottak.	
1943	tavaszától	egyre	nyilvánvalóbbá	vált	a	németek	veresége	a	
világháborúban,	 s	 Bukarestben	 arra	 is	 gondoltak,	 hogy	 a	 béke-
kötés	 előkészítésénél	 nem	 lenne	 szerencsés,	 ha	 a	 szövetségesek	
előtt	Moldvában	tekintélyes	számú	nemzetiségi	(sőt	magyar)	la-
kosságról	 kellene	 számot	 adniuk.	A	 front	 közeledése	 általában	
megváltoztatta	a	nemzetiségi	politikát,	a	transnisztriai	koncentrá-
ciós	táborokból	a	túlélő	zsidókat	 igyekeztek	eredeti	 lakóhelyük-
re	költöztetni.	Pal	atyának	és	a	katolikus	egyháznak	azonban	új	
veszedelemmel	 kellett	 szembenéznie.	 Félő	 volt,	 hogy	 a	 korábbi	
román	 politikai	 propaganda	 hatására	 a	 csángókat,	 mint	 magya-
rokat	 a	 szovjetek	 német	 kollaboránsnak	 tekintik	 és	 deportálják.	
(Romániából	75–80	ezer	németet	hurcoltak	el	kényszermunkára,	
valójában	hadifogságba,	161.	o.)	A	csángók	azonban	végül	–	bár	
megfogyva	–	maradhattak	lakóhelyükön.

Chris	Davis	munkájában	következetesen	kerülte	az	állásfogla-
lást	a	román	és	magyar	vélemények	között,	még	a	tudományosnak	
tekintett	érvek	esetében	is.	A	recenzens	szerint	tárgyilagosságát,	
a	 téma	 által	 megkövetelt	 semlegességét	 sikerült	 is	 megőriznie.	
Az	általa	bemutatott	tények	mégis	a	két	ország	politikájának	kü-
lönbségéről	 tanúskodnak.	Bár	 egyenlő	mércével	 igyekszik	mér-
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ni,	előadásából	az	mindenképpen	kiderül,	hogy	a	két	világháború	
közötti	 román	és	magyar	politikát	aligha	lehet	azonos	szintűnek	
ítélni.	A	román	nemzetállam	megteremtésére	tett	erőfeszítések	ér-
dekében	a	nemzetiségiekkel	szemben	elkövetett	jogtalanságok,	az	
alkotmány	felfüggesztése,	az	Antonescu	diktatúra	kegyetlenségei	
messze	 meghaladják	 azokat	 a	 negatívumokat,	 amelyek	 hazánk	
párhuzamos	 időszakát	 jellemezték.	A	vezető	 román	politikusok,	
egyháziak	 vagy	 tudósok	 bemutatásában	 szinte	 kikerülhetetlen	
antiszemitizmusuk,	a	tudósoknál	a	felületesség,	a	következetlen-
ség	megjelenése	 is.	 (Nicolae	 Jorga	 például	 eredetileg	 elfogadta	
a	 csángók	magyar	 eredetét,	 de	 az	 1930-as	 évektől	 szakított	 ez-
zel,	hogy	román	eredetüket	vallja.)	Ez	persze	nem	jelenti,	hogy	a	
magyar	politika	és	tudomány	megússza	bírálat	nélkül.	A	magyar	
politikusok	közül	Bárdossy	a	Jugoszlávia	elleni	agresszió	miatt,	
Teleki	 Pál	 a	 csángók	Magyarországra	 telepítésének	 terve	 miatt	
kap	kritikát,	 igaz,	utóbbi	 támogatása	miatt	Domonkos	Pál	Péter	
sem	mentesül	 a	 bírálat	 alól.	A	 tudósok	 közül	 Szekfű	Gyulát	 és	
Mályusz	Elemért	a	két	háború	közötti	náci	népiségkutatás	követé-
se	miatt,	íróink	népi	vonalát	vélt	nacionalizmusa	miatt	kritizálja.	
(A	recenzens	számára	fájó,	hogy	a	népi	jelzőre	itt	nem	talált	más	
szót,	mint	a	manapság	lejáratódott	populista	kifejezést,	78.	o.)

A	tárgyilagosságra	való	törekvés	ellenére	a	kötet	sok	részleté-
ből	az	derül	ki,	hogy	Davis	jobban	ismeri	a	román	történelmet	és	
történetírást,	mint	a	magyart.	Míg	a	csángók	román	eredetét	állí-
tó	román	szakmunkákat	alaposan	részletezi,	a	magyar	tudomány	
álláspontjáról	sokszor	csak	a	politikai	nézetek	függvényében	ejt	
szót.	Nem	híve	a	nyelvészeti	vagy	számbeli	érveléseknek,	azok	a	
történeti	vagy	nyelvi	érvek,	amelyekkel	a	magyar	tudósok	a	csán-
gók	eredeti	magyarságát	igazolják,	nem	kerülnek	ismertetésre.	A	
kötet	időbeli	szűkössége	(1920–1945)	miatt	persze	nem	feltétle-
nül	 várhatjuk	 el,	 hogy	 a	 csángók	 századokkal	 korábbi	 letelepü-
lésének	körülményeivel	 részletesebben	 foglalkozzon,	 de	 az	 erre	
történő	gyér	utalások	is	általában	a	román	történetírás	szemszögé-
ből	kerülnek	a	kötetbe.	Találunk	egy	rövidke	célzást	a	térségnek	
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a	 tatárjárás	 utáni	 újratelepüléséről,	 ami	 nemcsak	 a	magyarokra,	
hanem	számos	közelben	 lakó	népre	gyakorolt	 vonzó	hatást	 (28.	
o.),	később	pedig	utalást	arra,	hogy	a	csángókat	a	magyar	állam	
az	 évszázadok	 során	 expanziós	 céllal,	 hatalmának	 kiterjesztése	
végett	 telepítette	a	Kárpátokon	kívülre.	Még	olyan	 román	állás-
pontot	is	ismertet,	amely	szerint	a	Csángóföld	magyarokkal	való	
betelepítésére	csak	1741–1824	között	került	sor,	 román	eredetű,	
de	Erdélyben	elmagyarosított	székelyekkel	(151.	o.).	A	munka	így	
ebből	a	szempontból	közelebb	áll	a	tudománytörténet	(historiog-
ráfia)	területéhez,	mint	a	tényleges	történeleméhez.	

Nem	 egyenértékű	 Románia	 és	Magyarország	 két	 háború	 kö-
zötti	 helyzetének	 bemutatása	 sem.	A	 román	 viszonyok	 ismerte-
téséből	 teljesen	 kimaradnak	 a	 társadalmi	 szempontok,	 a	 lakos-
ság	megélhetésére	utaló	 észrevételek.	Ezek	után	meglepő,	hogy	
amikor	 a	 szerző	 Magyarország	 felé	 fordul,	 jellemzésül	 –	 Oláh	
György	1929-ben	megjelent	könyvének	címe	alapján	–,	hirtelen	
„a	hárommillió	koldus	országa”	megbélyegzést	kapjuk	(122.	o.).	
A	magyarázat:	Magyarország	8,5	milliós	 lakosságának	 fele	me-
zőgazdasági	foglalkozású	volt,	akik	közül	hárommillió	földtelen	
vagy	 törpebirtokos	 volt.	 A	 lakosság	 többségének	 szegénységét	
aligha	 tudnánk	 tagadni,	 Chris	 Davis	 beállítása	 azonban	 azt	 su-
gallja,	mintha	hazánknak	egy	jóléti	Románia	mellett	kellene	szé-
gyenkeznie. 

A	szerző	ezen	túl	mintha	haragban	állna	a	számokkal	is,	ame-
lyekkel	a	magyar	történetírás	és	a	politika	érvelt	a	két	háború	kö-
zött.	Bár	megtudjuk,	 hogy	 földrajzilag	milyen	 területekkel	 gya-
rapodott	az	I.	világború	után	Románia	(és	vált	az	Ókirályságból	
Nagy	Romániává),	a	bővülés	területi	nagyságáról,	lakosságszámá-
ról,	és	ami	még	fontosabb	lenne,	nemzetiségi	összetételéről	nem	
találunk	adatokat.	Hasonlóképpen	az	oda-visszacsatolt	Észak	Er-
dély	esetében	sem.	Méltányolnunk	kell,	hogy	a	trianoni	békében	
Romániához	került	területet	nem	tartja	csupán	Erdélynek,	hiszen	
annál	lényegesen	többről	volt	szó,	hanem	megnevezi	a	Bánságot,	
a	Körös-vidéket	 és	Máramarost	 is	 (az	 ezek	nagy	 részét	magába	
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foglaló	 Partium	 kifejezés	 olvasói	 előtt	 hosszabb	 magyarázatot	
igényelt	volna),	de	lakosságának	összetételére,	a	határmenti	terü-
letek	összefüggő	magyarságára	nem	utal.	Néhány	–	főleg	az	idé-
zett	szerzőktől	származó	–	utaláson	kívül	a	csángók	lélekszámára	
sem	találunk	biztosabb	adatot,	akiknek	a	3.	lapon	megjelölt	száma	
később	 120	 ezerre	 (11.	 o.),	majd	 –	 ezúttal	magyar	 szakmunkák	
alapján	–	60–100	ezerre	csökken	(12.	o.).

Kritikai	 észrevételeim	 ellenére	 Davis	 könyve	 mindenképpen	
rendkívül	hasznos	ismereteket	sugall,	és	a	magyar	olvasó	számá-
ra	mindenképpen	szimpatikus	olvasmány.	Könyve	elején	a	szerző	
számos	segítőjének	mond	segítséget.	A	főleg	románok	és	ameri-
kaiak	mellett	 több	erdélyi	magyar	kutató	neve	(Pozsony	Ferenc,	
Tánczos	Vilmos,	Peti	Lehel)	 is	 feltűnik	közöttük.	Köszönet	 járt	
a	Széchényi	Könyvtár,	 az	Országos	Levéltár	és	a	kutatás	 idején	
még	budapesti	Közép-Európai	Egyetem	 (CEU)	munkatársainak,	
név	 szerint	 azonban	 egyetlen	 egy	 magyarországi	 szerepel,	 Ge-
bauer	 Hanga,	 a	 Néprajzi	 Múzeum	 fényképtárának	 munkatársa.	
A	szerző	erdélyi	magyar	kapcsolatait	erősíthette,	hogy	romániai	
tartózkodása	 idején	Béke	Hadtest	 (Peace Corps) önkénteseként 
angol	 nyelvet	 tanított	 a	 sepsiszentgyörgyi	 Székely	Mikó	Kollé-
giumban.	

Chris	 Davis	 könyve	 külsejében	 tetszetős,	 tartalmában	 –	 és	
nemcsak	 a	 segédletek	 miatt	 –	 jól	 kezelhető.	A	 két	 térkép	 mel-
lett	 tíz	 fényképet	 is	 tartalmaz,	 főleg	 csoportképeket	 az	 1930-as	
évekből,	vagy	dokumentumok	képeit.	A	kötet	egyetlen	táblázata	
ugyancsak	fénykép-másolat	a	moldvai	csángók	vércsoportjainak	
gyakoriságáról	a	 román	antropológus,	Petru	Râmneanţu	munká-
jából	(150.	o.).	Az	egyik	csoportkép	alapján	pedig	arra	is	tudunk	
következtetni,	amit	sem	a	címlap	képe,	sem	magyarázata	a	hátsó	
borítón,	 nem	 árul	 el,	 azaz,	 hogy	 a	 címlapon	 látható,	 közel	 száz	
évvel	ezelőtti,	népviseletbe	öltözött	csángó	leányok	vajon	milyen	
anyanyelvűek	voltak.	Amiről	Davis	csángó-felfogása,	amelyben	a	
nyelv	háttérbe	szorul,	még	homályban	hagy	bennünket.	Akad	egy	
fénykép	 (86.	o.),	 amely	Domokos	Pál	Pétert	1932-i	 csángóföldi	



�00

gyűjtésén	 fonográf	 előtt,	 népviseletbe	 öltözött	 leányok	 körében	
ábrázolja.	Azok	a	leányok	ugyanis	akkor	és	ott	a	néprajztudósnak	
aligha énekeltek vagy meséltek románul.

R. Chris Davis: Hungarian Religion, Romanian Blood. A Minority’s Struggle for 
National Belonging, 1920–1945.	(Magyar	vallás,	román	vér.	Egy	kisebbség	har-
ca	 nemzeti	 hovatartozásáért,	 1920–1945)	 The	 University	 of	Wisconsin	 Press,	
2018.	xxv	+	249	o.
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