
TERMÉS J 

Moldvai csángómagyar folklórkutatásaim1 

Moldvai csángómagyar kutatásaim kétségtelenül tudományos pályám egyik legfontosabb 
vonulatát jelentik, ez a vonulat azonban nem máról holnapra alakult ki. 

Négy olyan személyesen ismert nagynevű csángó kutatóra emlékszem, akiknek munkás-
sága hozzájárult érdeklődésem megerősödéséhez. Egyikük Mikecs László volt, magyarságtu-
dományunk nálam mindössze öt évvel idősebb, kiváló és nagyreményű művelője, Csángók cí-
mű, 1941-ben megjelent magisztrális mű fiatal szerzője. Személyes ismeretségünkre is mindig 
megilletődve gondolok: éppen művének megjelenésekor kezdtem meg kolozsvári egyetemi 
tanulmányaimat. Közben a Király utca 14. szám alatti Toldalaghy-Korda palotában töltöttem 
mindennapjaimat, hiszen itt székeltek a Ferenc József Tudományegyetemnek pályakezdésem 
számára oly fontos és kedves magyar irodalomtörténeti, nyelvészeti, néprajzi és finnugor 
nyelvészeti intézetei, és ugyanebben az épületben bérelt lakást Mikecs László is. Ekkor szövő-
dött a kegyetlen sorstól rövidre szabott igaz barátságunk, ugyanis 1944 novemberében, az Er-
dély elfoglalása utáni napokban orosz katonák házról házra járva, több ezernyi magyar férfi-
val együtt a Király utca 14. alatt minket is összefogdostak, hogy a Szovjetunióba kényszer-
munkára hurcoljanak. Nekem és Kiss Jenő költő barátomnak a Szovjetunió küszöbéről, a 
moldvai Foksányból életünk kockáztatásával sikerült megszöknünk, és tél kezdetén a Kárpá-
tokon át sok veszély közepette bujdosva visszavergődnünk. Mikecs azonban gyönge testalka-
tával és érzékeny lelkével alig három hét múlva, december 4-én pusztult el a Szovjetunióban. 
Kétségtelenül magyarságtudományunk egyik jövendő óriását vesztettük el benne. 

A másik személyiség Domokos Pál Péter volt, a moldvai csángómagyar kutatások romániai 
klasszikusa. Szintén 1941-ben jelent meg A moldvai magyarság című, utóbb több kiadást megért 
monográfiája. N e m sokkal később vele is találkoztam, ismeretségünk azonban nem lehetett 
tartós, mert őt a háború Magyarországra sodorta, engem pedig a román külügyi szervek hu-
szonhét éven át nem engedtek külföldre menni, így közvetlen kapcsolataink megszakadtak. 
Egy romániai útja alkalmával felsőbb engedélyt kapott a velem való „hivatalos" találkozásra, 
azonban a Folklór Intézetben hiába vártam késő estig látogatását; közben az engedélyt bizo-
nyára visszavonták. Halála után, 2001-ben róttam le iránta érzett késői tiszteletemet Száz éve 
született Domokos Pál Péter című megemlékezésemben.2 

Lükő Gábort, A moldvai csángók című, 1936-ban megjelent kiváló disszertáció szerzőjét is 
sikerült személyesen megismernem. Valamikor, talán az 1950-es években, egy romániai útja 
alkalmával keresett fel az Intézetben. Másodszor és utoljára egy jó emberöltővel később, 
1999-ben találkoztunk, amidőn a 90. életévének tiszteletére kiadott Tűzcsiholó című emlék-
könyvét Budapesten útjára bocsátottuk, s a könyv egyik szerzőjeként magam is jelen voltam. 
Nem sokkal később, két évvel halála előtt jelent meg róla Lükő Gábor 90 éves című méltatá-
som.3 

Csángó kutatásaim a bukaresti Folklór Intézet Kolozsvári Osztályának megalakulása u tán 
indultak meg. Az Osztály egyik alapító tagjaként először a kevésbé feltárt romániai magyar 

1 Elhangzott a magyar könyvhéten Budapesten, 2002. június 10-én a Magyarok Házában, a Csángó-
magyar népballadák című válogatás bemutatása alkalmával. Bevezetőt mondott Rázmány Csaba unitá-
rius püspök. Felszólaló szakemberek Halász Péter és Kriza Ildikó. Közreműködött a Szeret Együttes: 
Horváth Gyula kobzos, Ladányi Ferenc furulyás és Petrás Mária népdalénekes, valamint a Guzsalyos 
Csángó Hagyományőrző Néptáncegyüttes. 

2 Faragó József: Száz éve született Domokos Pál Péter. Tiszatáj 2001.7. sz. 73-75. old. 
3 Faragó József: Lükő Gábor 90 éves. Helikon 2000.2. sz. 6. old. és Magyar Égtájak 2000. 6. sz. 6. old. 
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területek folklórjának gyűjtését tűztük ki célul, és így került sor, mindjárt kezdetben, a mold-
vai csángó gyűjtésekre. 

Az Intézet kínált keretet a csángó gyűjtések negyedik ismert személyiségével, a Bulla Pé-
terrel való tényleges együttműködésemre. A bukaresti központi Intézet budapesti vendége-
ként kísértem el 1956. július 1-9. között moldvai gyűjtőútjára a következő helységekbe (betű-
rendben): Bákó, Bogdánfalva, Forrófalva, Iazu Porcului, Jugán, Klézse, Lészped, Märgineni, 
Mircejti, Nagypatak, Nicolae Bálcescu (volt Újfalu), Pusztina és Rácsila. BaÜa Péterrel soha 
többé nem volt alkalmam gyűjtésünkről tanácskozni. (Zárójelben szólva: Domokos Pál Pétert 
és Lükő Gábort is ide számítva, így nézett ki a két országba szakadt magyar szakemberek 
„együttműködése".) 

Nekem természetesen nem ez volt az első, sem az utolsó moldvai gyűjtésem. 1952 és 1958 
között, egymagamban vagy több-kevesebb munkatársammal tizenegy gyűjtőúton 133 napot 
töltöttem terepen, a felsoroltakon kívül még az alábbi helységekben: Frumósza, Gajdár, 
Gyoszény, Kelgyest, Ketris, Külsőrekecsin, Ploskucén, Szabófalva és Trunk. 

Legutóbbi kiszállásommal Intézetünk moldvai csángó gyűjtései megszakadtak, mert 1958 
után - az 1956-os magyar forradalom hatására - központi politikai fórumok megtiltották an-
nak folytatását. 1989 végéig, a román kommunista rendszer bukásáig csak „lopakodva, buj-
kálva" lehetett gyűjteni, és akadtak is bátor gyűjtők, ezt a kockázatot azonban egy állami 
Folklór Intézet nem vállalhatta, s így nekem is be kellett bejeznem csángó gyűjtéseimet. 

Moldvába tehát többé nem mehettem, de a sajtóban több mint húsz tanulmányban és cikk-
ben igyekeztem ébren tartani a csángó folklór iránti érdeklődést és ismertetni az elért kutatási 
eredményeket. Tematikai csoportosításban sorolom fel a címek egy részét: 

A gyűjtésről: A mai csángómagyar folklórgyűjtés;4 A magyar folklórgyűjtés Moldvában;5 Veress 
Sándor moldvai gyűjtése;6 Moldvai csángómagyar folklórgyűjtés - egykor és ma7 és Folklórtörténeti 
áttekintésß 

A mesékről és mondákról: Két kis moldvai csángó mese;9 §tefan eel Mare a moldvai csángó nép-
hagyományokban;10 Creangá egyik meséje a moldvai csángó népköltészetben;u Egy moldvai csángó 
Lúdas Matyi mese;12 Eminescu Bolond Kalinjának szabófalvi magyar változata;13 Baka András tréfái-
ból,;14 és Baka András legendameséiből.15 

A balladáról: Farkas István balladája16 és Az öngyilkos legény temetésének balladája.17 

A lírai költészetről: A moldvai csángómagyar verses népköltészet vízrajza.18 

A később híressé vált Lakatos Demeter felfedezése: Egy szabófalvi csángó költő.19 

4 Faragó József: A mai moldvai csángómagyar folklórgyűjtés. Igaz Szó 1972.1. sz. 109-114. old. 
5 Faragó József: A magyar folklórgyűjtés Moldvában. Művelődés 1979.11. sz. 29-31. old. 
6 Faragó József: Veress Sándor moldvai gyűjtése. Helikon 1991.12. sz. 10-11. old. 
7 Faragó József: Moldvai csángómagyar folklórgyűjtés - egykor és ma. Forrás 1992.1. sz. 56-60. old. 
8 Faragó József: Folklórtörténeti áttekintés. In: „Moldvának szíp tájaind születtem." Magyarországi 

csángó fesztivál és konferencia. Szerk. és a bibliográfiát összeállította: Péterbencze Anikó. Jászberény, 
1993.38—42. old. 

9 Faragó József: Két kis moldvai csángó mese. Utunk 1956.46. sz. 6. old. 
10 Faragó József: Stefan eel Mare a moldvai csángó néphagyományokban. Ugyanott 1957.26. sz. 5. old. 
11 Faragó József: Creangá egyik meséje a moldvai csángó népköltészetben. Nyelv- és Irodalomtudomá-

nyi Közlemények 1960.83-103. old. 
12 Faragó József: Egy moldvai csángó Lúdas Matyi mese. Ugyanott 255-268. old. 
13 Faragó József: Eminescu Bolond Kalinjának szabófalvi magyar változata. Igaz Szó 1964.5. sz. 836-841. 

old. 
14 Faragó József: Baka András tréfáiból. In: Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve 1984.90-92. old. 
15 Faragó József: Baka András legendameséiből. In: Vallásos népélet a Kárpát-medencében. Népismereti 

tanulmányok és közlések. Bárdos István és Tisovszki Zsuzsanna közreműködésével szerk.: Barna Gá-
bor. Bp., 1995. 44-63. old. 

16 Faragó József: Farkas István balladája. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1958.19-44. old. 
17 Faragó József: Az öngyilkos legény temetésének balladája. Tűzcsiholó. írások a 90 éves Lükő Gábor 

tiszteletére. Szerk.: Pozsgai Péter. Bp„ 1999.391-396. old. 
18 Faragó József: A moldvai csángómagyar verses népköltészet vízrajza. Hitel 1996.9. sz. 57-65. old. 
19 Faragó József: Egy szabófalvi csángó költő. Utunk 1956.46. sz. 6. old. 
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És végül a népszokásokról: Udvarlás Lés zpeden;20 A szabófalvi hejgetés emlékeid és A hej get és-
től az urálásig.22 

A tanulmányokon és cikkeken kívül az első önálló csángómagyar gyűjteményt a háború 
után Romániában mi adtuk ki Jagamas Jánossal Moldvai csángó népdalok és népballadák címmel.23 

A zenei anyag összeállításában részt vett Szegő Júlia. A bevezető tanulmányt kettejük közre-
működésével én írtam a csángók történetéről, múltbeli és akkori művelődési helyzetükről, 
népköltészetük és népzenéjük főbb sajátságairól. Kétszáz verses alkotást: 54 balladát és 146 
dalt tartalmazott, mind kiadatlan archívumi anyagot 20 helységből, javarészt dallammal. Va-
lamennyit Intézetünk fiatal külső munkatársai, a kolozsvári Zeneművészeti Főiskolán 
Jagamas tanítványai gyűjtötték, akik közül utóbb többen a romániai magyar zenefolklór jeles 
szakembereivé nőttek, mint Kallós Zoltán, Sebestyén Dobó Klára és Szenik Ilona. 

Most, 2002-ben nevemmel megjelent a második önálló kötet, a Csángómagyar népballadák24 

E vállalkozással régi adósságot igyekeztem törleszteni és régi hiányt pótolni, hiszen a beava-
tott szakemberek fölöttébb szűk körén kívül a szélesebb olvasóközönségnek mostanáig nem 
volt lehetősége a balladák áttekintésére. Miként tudjuk, a XIX. század közepétől százával lát-
tak nyomdafestéket különböző cikkek, tanulmányok és könyvek a csángó népköltészetről, sőt 
az 1930-as évektől kezdve valamennyi magyar néprajzi táj közül bizonnyal Moldvából jelent 
meg a legtöbb népköltészeti-zenei gyűjtés. 

Mindezek azonban hozzáférhetetlenül szét vannak szórva és el vannak rejtve a könyvtárak 
betűóceánjában. Még a legújabb gyűjtemények sincsenek mindenkinek a keze ügyében, de 
nem is felelnek meg most kitűzött célunknak, mert tudományosan minél gazdagabb anyag-
közlésre törekedtek, a gyengébb, vagy az értékes, de töredékes változatokig - a nyelvtudomá-
nyi elvárások miatt pedig a csángó nyelvjárások sajátosságait érzékeltetni szándékozó, gyak-
ran nehézkes, korántsem egységes, sőt némelykor hibás hangjelölések miatt nem tudós olva-
sóikat megfosztják a folyékony, könnyed olvasás élvezetétől. És egyikük sem összesítő jelle-
gű: mindenik csak szerzőik több-kevesebb, gazdagabb vagy szegényebb gyűjtéseit tartal-
mazza. 

Ne feledjük, a csángó balladaköltészet szebbjeit eddig is olvashatták az érdeklődők. Gon-
doljunk azokra a szép kivitelű, szépirodalmi jellegű általános magyar balladaválogatásokra, 
antológiákra, amelyek az utóbbi évtizedekben közöltek néhány csángó balladát is, ezek azon-
ban szintén szétszórva, kellő hangsúly nélkül, némelykor szinte észrevétlenül rejtőzködtek a 
többi magyar néprajzi táj balladái között. így az egységes áttekintésre nem adtak lehetőséget. 
Ezek az antológiák különben sem vállalhatták az összes csángó balladatípus bemutatását. 

Ilyen előzmények után fogtam hozzá, nagy munkabefektetéssel, ehhez az összesítő válo-
gatáshoz. Átnéztem a kezdetektől minden nyomtatott gyűjteményt, valamint mindazokban a 
folyóiratokban, hírlapokban megjelent tanulmányokat, cikkeket és adatközléseket, amelyek 
csángó népballadákkal kecsegtettek, s amelyekről sikerült tudomást szereznem. Arra töre-
kedtem, hogy valamennyi olyan balladatípus, amelynek teljes és szép változatát sikerült 
összegyűjteni, ebben a kötetben képviselve legyen. Akadnak olyan típusok is, amelyeknek a 
gyűjtések kezdeteitől máig sajnálatos módon csak egy-egy hibátlan változatára sikerült rá-
bukkanni, mert valószínű, hogy az élő folklórban már feledésbe merültek; ezeknek természe-
tesen itt a helyük. Nehezebb viszont a válogatás, ha a változatok sokasága miatt a bőség zava-
rával kell küzdeni, hiszen vannak olyan balladák is, amelyeknek változatai csak több tucat-
ban, sőt százban számolhatók. Ilyenkor a „legjellemzőbb", a „legszebb", a „legértékesebb" 
példányok kiválasztása már-már lehetetlen. Egy-egy típuson belül természetesen a minőségi 
válogatást érvényesítettem, vagyis a változatok kijelölését a kötelező eszmei és művészi szín-
vonal fölött egymás közti viszonyuk: közös alapvonásaikon túl különbségük, sajátos egyéni-

20 Faragó József: Udvarlás Lészpeden. Művelődés 1990. 6-7. sz. 32-33. old. 
21 Faragó József: A szabófalvi hejgetés emlékei. Erdélyi Múzeum 1996.94-103. old. 
22 Faragó József: A hejgetéstől az urálásig. Egy archaikus moldvai csángó népszokás elrománosodása és 

eltűnése. Honismeret 1996. 6. sz. 52-64. old. 
2 3 Moldvai csángó népdalok és népballadák. Szerk.: Faragó József és Jagamas János. A zenei anyag össze-

állításában részt vett Szegő Júlia. A fejléceket és a záródíszeket Bene József és Tenkei R. Lívia rajzolta. 
Bukarest, 1954. 

2 4 Csángómagyar népballadák. Összesítő válogatás Faragó József gondozásában, bevezető tanulmá-
nyokkal és jegyzetekkel. Kolozsvár, 2002. 
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ségük határozta meg. Más szóval olyan változatokat igyekeztem felsorakoztatni, amelyek ér-
demleges eltérést mutatnak: cselekményük bonyolultabb vagy egyszerűbb, motívumkészle-
tük tehát gazdagabb vagy szerényebb; ábrázolásmódjuk epikusán részletező vagy drámaian 
tömör, sorszámra tehát hosszabbak vagy rövidebbek; nyelvezetük hol archaikusabb, hol mo-
dernebb; mi több, ugyanazon típus változatai néha még versformailag (szótagszámban vagy 
versszakszerkezetben) is különböznek egymástól. 

Gyönyörűséges gyötrelem volt számomra a szebbnél szebb balladák százait vagy talán ez-
reit felkutatni, újra meg újra elolvasni, minőségüket latolgatni és folytonosan tovább meg to-
vább rostálni, mígnem e kötet mostani formájában, vagyis 56 balladatípusban és 216 változat-
ban kikristályosodott. A balladák törzsanyagát jó 100 lapnyi bevezető tanulmány előzi meg; 
ebben ismertetem az északi, a déli, a székelyes és a gyimesi csángók lakóhelyét, kezdetektől 
máig folklórjuk gyűjtésének történetét, a népballadák tipológiáját, éneklésük módját , vala-
mint a csángó folklór emelkedését a népi kultúra mélyéből a nemzeti kultúra magassága felé. 
A törzsanyag után a kötetet forrásjegyzék, mindenik balladatípusra és változatra vonatkozó 
bő jegyzetanyag, tájszójegyzék, valamint cím- és szövegmutató zárja. 

Hinni szeretném, hogy válogatásom a moldvai csángómagyar balladaköltészet minden ér-
tékét és szépségét összesíti; ami ezen kívül maradt, az vagy csak ismétlése, vagy gyengébb fo-
galmazása ugyanazoknak a balladáknak. Másfélszáz évi gyűjtő- és kutatómunka lényege 
egyetlen kötetben? Vajon sikerült-e, vagy egyáltalán sikerülhet-e egy ilyen elképzelést meg-
valósítani? Erre a kérdésre nem én, hanem a szakemberek, de még inkább az olvasók hivatot-
tak válaszolni. 

Egy bizonyos: ezzel a kötettel a moldvai csángómagyar népballadáknak a magyar kultúra 
történetében új fejezetük kezdődik. Mindenik korábbi gyűjtemény kivétel nélkül tudomá-
nyos m ű volt, a magyar tudományt képviselte és gyarapította. Most kezünkben ez az első 
összesítő irodalmi válogatás, nemcsak szakemberek, hanem valamennyi balladakedvelő szá-
mára. Először összesíti, mai ismereteink színvonalán mindenik csángó balladatípust a legki-
tűnőbb változatokkal. 

Végre elfoglalhatja méltán megillető helyét a magyar irodalom, a magyar költészet klasszi-
kus műveinek ama ragyogó sorozatában, amely többek közt Balassi Bálinttal kezdődik, Petőfi 
Sándorral és Arany Jánossal folytatódik, és nem szakad meg addig, amíg magyarok leszünk 
és magyar nyelvet, magyar kultúrát teremtünk a magunk meg az ezerarcú, ezernyelvű embe-
riség számára. 

Faragó József 

„Zengd magyar nemzetünk, 
Szent László szentségét..." 
Megújult Gelence ősi temploma 

„Zengd magyar nemzetünk, Szent László szentségét 
Kiben áldja lelkünk Isten ő Felségét, 

Áldjuk e nagy királyt, ki bár tőlünk elvált: 
Az égből néz reánk, ha hozzá kiált hazánk..." 

(Szíber Nándor énekgyűjteményéből 1886.) 
Erdély dél-keleti szegletében, Háromszék vármegye Gelence nevű községében összesen 

4654 lélek él. A község lakosságának 98,7 %-a, 4592 fő magyar anyanyelvű. Ezek az adatok a 
274 lelket számláló, közigazgatásilag Gelencéhez tartozó Haraly nevű falucskával együtt ér-
tendők. A falu népe tehát - egy-két más felekezethez tartozó beházasodott személyen kívül -
tisztán római katolikus vallású. A céhek városaként is ismert Kézdivásárhely közelében talál-
ható ősi település Szent Imre herceg tiszteletére szentelt, fallal kerített temploma az Árpádok 
ideje óta folyamatosan szolgálja a Jóisten és a benne hívő és Törvényét tisztelő közösség közös 
ügyét. A megszentelt falakat a XV. században tovább bővítették. Belsejét ma is a XIV. század 
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