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Szent László a Szeret mentén*

Mold va: úgy érezzük már, má sik vi lág. Aki 
lel ké ben a kö zös ha zá nak te kin ti a Kárpát-me-
dencét, és nem a keleti szélén él, úgy ér zi, vi lá-
gom a he gye kig ér. Or szá gok van nak azon túl? 
Csak szel le mi valósá got je lent. Bé kás, Gyimes, 
Ojtoz: a vi lág vé ge. Akik túl fe lől él nek, egy má sik 
vi lág la kói. Napkelet né pe, a nap há zá nak job bá-
gyai, az ősök kép vi se lői.

Mold va az ős- és ó ha zák mentén van. On nét 
be az Al tá jig egy a vi lág. Mi itt úgy érez zük, az a 
me sék vi lá ga, ahol az arany idők nyo ma i ra buk-
kan ha tunk. A „hol volt, hol nem volt” vi lág, mert 
a múlt vi lá ga, amely fel idéz he tő és el fe le dett. 
Mi oda már ki utaz nánk, és nem „bé” – ahogy 
a gyimesiek mond ják –, mint a fész ké ből ki röp-
pent ma dár, aki nek már sa ját fész ke az ott ho na, 
s nem szü le ié.

De az élet ter mé sze tes rend je nem sza kí tot ta 
vol na el a csán gó kat tő lünk. A ta tár kezd te, tö rök 
folytat ta, ro mán vé gez te be a cson ko lást. Csonk-
ja ink a csán gók. Ka to li ku sok, és jórészük még 
magyar. Sokszor e ket tő ért vál tak év szá zad okon 
át ál do zat tá! Sor su kat el fo gad ták és él ték, ők 
krisztusi nép, ők Szent Lász ló né pe:

„Ők is részt vettek Szent Lász ló ki rállyal a 
po gá nyok el le ni harc ban, s lo va ik csen gő ket, 
ko lom po kat vi sel vén, Lász ló ki rály meg le pet ve 
kér dez te: mi fé le csángatók azok? In nen vol na a 
csán gó név.”

Azok a kis lo vacs kák arany sző rű vé vál nak, 
arany pat kón jár nak, sző rük ről csen ge tő arany-
csen gettyűk csüng nek le, ha el jön a harc ideje!1 
A ma gyar ság ál do za ti bá rá nyai. Szent Lász ló ke-
reszt fi ai. Amit látnak a vi lág ban, amit tud nak a vi-
lág ról, amit el kell szen ved ni ük, ez zé avat ja őket. 
Nem Is ten há ta mö gött él nek, ha nem, saj nos, a 
mi énk mö gött. 

A „csán gó” szó írott em lé ke ink ben csak a 18. 
szá zad vé gé ről ke rült elő. Ré gibb-e? Pon tos 

1 Ipolyi Arnold: Magyar mythológia – Az ősi magyar hitvilág sorozat. Gondolat, Budapest, 1971. 212.
2 A tájszókat a Tájszótár első kötetéből és Kriza János Vadrózsák című művéből vettük.

név-e? Ne szak em ber ként íz lel ges sük e szó bok-
rá nak gyümölcseit2:

El ma radt, vissza ma radt ál la po tot mu tat 
a „canga”: bá rá nya i tól el vá lasz tott fe jős juh; 
„cangora”: szilánk, kis da rab; „csán gó”: pá lin-
ka tisz tí tá sa kor az üst fe ne kén mar adott rész; 
„csanyiga”: sat nya, gyen ge; „csonk”: csa pat, cso-
mó.

A ren des től, az egész től el té rő ál la po tot je lent 
a „cangó”: zül lött nő; „cankó”: rossz, sa va nyú bor; 
„csán gó”: csa var gó; „csangota”: fa ág, gally. A 
ren des től, az egész től el té rő le he tő sé get rejt ma-
gá ban a „csen gettyű”: ki sebb réz ha rang (hang-
adás!); „csen ge tő”: na gyobb vas ko lomp (hang-
adás!); „csanak”: fá ból fa ra gott víz me rí tő esz köz 
(me rí tés az egészből).

A ren des től el té rő, az egész ből ki ve ze tő cse-
lek vést je löl a „csángat”: lár má san, nem üte me-
sen harangoz; „cankál”: csa tan gol; „cankózik”: 
ván do rol, köl töz kö dik.

Ki érez he tő, hogy a „csán gó” szó a mi szem-
szö günk ből ne ve zi meg a mold va i a kat! A tő lünk 
elkerülteket vagy a mi más hol élő in ket je lö li. Az 
utol só nagy be ván dor lást el be szé lő po kol pa ta ki 
hagyo mány is er ről ta nús ko dik:

„A magyaroknak, odabé ezeknek a csán gók-
nak nem len ne csán gó nevik, ha nem a bu ko vi na-
i ak a csán gók. Én már hal lot tam többcör, hogy 
azok vótak a csán gók, mert azok nak ily jen ko-
csi juk vót, s av val men tek, örök ké ke rül ték az or-
szá got. S csen gő vót a ko csi ju kon. S ak kor így 
min dig men tek az or szág ba. Ak kor Bu ko vi ná ba 
ad tak ne kik te le pet, s ott te le ped tek le, s azok-
nak mond ták, hogy csángó. Ezeknek nem lenne 
csángó, mert ezek régi magyar telepesek. Mikor 
Móduvába telepedtek a magyarok, akkor tele-
pedtek ide es.”

Ma gyar fa luban is érezték, hogy a csán gó vi-
lág nak kö ze pe a Kár pá tok tól in nét volt: a Bras-
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só ban ál ló ha tal mas je ge nye fa ez, amely nek: 
„Egyik ága haj lik ki Ma gya ror szág ra, Má sod ága 
haj lik kin cses Kolozs vár ra, Har mad ága haj lik bé 
nagy Moldovába.”

Mold va az ős ha za érzetét árasztja nekünk. 
Ki át ment a he gye ken, vissza tért a min dig ott élt 
ősök höz. Ar ra a vi dék re tért, ahol a be se nyők 
changaroknak ne vez tet tek, ahol ku nok ta nyáz-
tak, ahol a távoli mon go lok „chango” sza va erőst 
jelöl3, ahol – igaz, legtávolabb, de ott is tudva 
rólunk – Dzsungária fek szik. Csángálni: el ván-
dor lást, me ne kü lést je len tő mű szó. Úgy ter mé-
sze tes, amint gyü mölcs fán az ol tó gally. A „kun” 
a ter mé sze tes ván dor ló, a no mád, aki nek ez az 
éle te rend je. Így tar to zik össze csán gó és kun. 
Egy lét két irány ból néz ve és meg ne vez ve. Így 
van Mold vá ban ma gyar ság.

Las san for gas suk az idő ke re két! Ho gyan fogy 
el az a vi lág, amely ben Szent Lász ló és a kun 
meg vív na egy más sal, de foly ton-foly vást fogy-
ván fogy a küz de lem hez kel lő tér. Ve zér fo na lul 
Mikecs Lász ló Csán gók cí mű mű vét hasz nál juk, 
mely re fel fűz zük a nép őriz te ha gyo mányt:

A ke let ről elő re tö rő né pek elől Ró ma a Du ná-
tól dél re, dél nyu gat ra hát rált. Egy ko ri te rü le te it a 
napkele ti ős ha zá val együtt a hu nok szer vez ték 
bi ro da lom má. Atil la ős atya vol ta még ma is él a 
csángók szí vé ben:

„Ma ra dé kok, de la, huny. Mi el ma radt ma ra-
dé kok va gyunk din Át illa, odrin Ázsia. On nét va-
lók mi, ma ra dé kok!” – mon dot ta egy öreg bá csi 
Pusztinán, sza va it már ro mán nal vegyítve.

„Atil la Kisásziéból jött. És ment Ro ma fe lé, 
mert ő Is ten nek Os to ra vót. Mi kor ki csi gyer mek 
vót, szóval z’isten meg szó lalt ne ki: – Atil la, hadd 
el a johokat! Má tól er re ki rály lecc! – Hoj le gyek 
ki rály? Há’ nin csen sem mi ru há za tom, ki rá lyi ru-
há za tom. S aszonta (- az Is ten): – Lépj har min-
cat vissza fe lé jobb ra, és emeld meg a kő szik lát, 
met ot tan lesz a ru há zat. S ak kor ő meg emel te 
a kő szik lát, beszélge tett az Is ten nel és ot tan ki-
vet te a ru há za tot. Ki rá lyi ru há zat, ko ro na és min-
den fé le. És ak kor aszond ja az Is ten: – Most lépj 

3 Petheő Dénes: Moldvai vándorlásaim – Vasárnapi Újság, 1864. 79. szám.
4 találni
5 harcolni
6 A „Dutyipán” névben lehetséges, hogy Nagy Sándor lovának neve rejlik, a Buchephalus?
7 eresztik be
8 körmeneti kíséretével

jobb ra! Eléfelé, on nét vissza fe lé, jobb ra – mond-
ja – ot tan meg fo god kapni4 a tás kát a pénzvel, 
hogy meg ve gye mind a ra bo kat, me’ akkortájba’ 
úgy vet ték meg a katonákat, hogy ti zen nyol cat 
ve gyen ti zen nyolc esz ten dőst, ti zen nyol cat kell 
ti zen ki lenc esz ten dőst. S ak kor ve gyen ne kik lo-
va kat, s ev vel fog men ni verekedni5. S ak kor ő 
meg szó lalt, hogy én most a kardot (- sze ret ném). 
Mi kor meg mond ta, (- azt mond ta az Is ten), hogy 
lép jen ahon nét jobb ra vót, on nét még lép jen ti-
zen öt lé pést, és meg fog ja lát ni, met a kard fel 
fog emel ked ni (- a föld ből). Úgy es tör tént, hogy 
meg kap ta a kar dot. Aszonta, hogy ő men jen még 
har minc lé pés nél job ban, és ot tan meg fog ja lát-
ni a lo vat. S a lo vát úgy híjják: Dutyipán6, a vót 
a lo va. Tü ze ken-vi ze ken körösztül vit te a ló, úgy 
ment a há bo rú ide jén. S ő or szág ból or szág ba 
vá gott, öl tek, csi nál tak, met ő Is ten Os to ra vót. 
S ak kor ad dig kel lett men jen, Ro má ig. Mi kor Ro-
má ba bément, szó val a Ro ma ka pu já nál ak kor 
es te ér tek oda. S ak kor oda ér tek es te, és ak kor 
meg ver ték a ka put, nyiccsák ki! S aszonták, hogy 
csak regvel. Ijjelre nem csap ják be7 (- őket). Ők 
étlenyek vótak. Hogy étlenyek vótak, alig vár ták, 
hogy egye nek. S ak kor aszonta Átilla, hogy most 
esz nek. Reg ge li re, hogy bémennek oda. Igen, de 
jött a szencséges pá pa, ment Ro ma ka pu já hoz, 
a szencséges pá pa pa lo tá já ból procsesziujával8 
felkészítvel. Men tek a ka pu hoz, hogy nyiccsák ki, 
hogy Átillát há’ hogy szé pen béfogadják, s ak-
kor megengesztelő dik, hogy nem csi nál olyan 
ron tást, mint más or szá gok ba’ csi nált. S ak kor 
Szent An tal meg je lent a szencséges pá pá nak az 
elejibe: – Mer re meen, szent atyám? – Mejek Atil-
lát béfogadni! – Aszonta: – Nem ma ga kell men-
jen, én kell men jek, Szent An tal. Én kell men jek. 
– Mi kor oda ment, a ka pu kat ki nyi tot ták, Ro ma 
ka pu ját. Ak kor föl emel te a kezit: – Atil la, vissza! 
Vissza! – S ak kor ő le szállt a ló há tá ról és fe-
jet haj tott Szent An tal nak. S ak kor a z’emberei 
meg ha ra gud tak: – Mi nek? Mét? – Hogy vi ze-
ken körösztül men tek, tü ze ken, s mindin, s egy 
em ber nek, egy pap nak fe jet haj tott? Minek? – 
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S ak kor úgy akar ták össze vag dal ni. S aszonta: 
– Nem, ne sércsetek, met ed dig volt ne kem 
megjelentvel. Ad dig kell men jek, med dig egy 
kéz fel emel ke dik, így, hogy fel volt emel ve. S 
ak kor kérdez ték azok a po gá nyok: – In nen mi’ 
csi ná lunk? Mi’ csi ná lunk? – mond ták a ka to nái. 
– Men jünk vissza, s men jünk Ma gya ror szág nál, 
s aztánd on nét ve het tek le á nyo kat, onnajd, ed-
dig volt ve re ked ni. Immánt sza ba dok vattok, ha 
akar tok jön ni, jöt tök, s ha nem, hát meg ma rad-
tok, hol akar tok. De én kell men jek, vissza kell 
men jek oda Kisásziába. – Sz’ ez a történyete 
volt Atil lá nak. S aztánd on nét jöttek a ka to nák, 
hogy me lyi kek akar tak. Jöt tek vissza lo vak kal, s 
raboltak, Ma gya ror szág ról leányokat vet tek el a 
ka to nák, hogy onnat job ban meg ta lál ta a nyel-
vük, meg ta lál ta Kis ásziá ból Magya ror szág nak a 
nyel vi hez. S ak kor on nét vá lasz tot tak le á nyo kat. 
Egy fejérnépnek el vet ték a leányát. Le á nya után 
ment a test vé re, le gény test vé re, hogy nem akar-
ta hagy ni, hogy el vi gyék. S akkor el ra bol ták őt 
es. Az a fejérnép, az asszon, a z’annyik a fi á nak 
s ejsze a le ány nak, ő bé kés ér te Bú sig, így ír ja 
a történyet. S azért mond ják Bús nak, Bohusnak: 
– Mit bú sulsz te asszony? – Le á nyo mat s fi a mat. 
– Ez a történyete Bohusnak.”9... Bákó városa pe-
dig a mon da foly ta tá sá ban Atil la bakójáról kap ja 
a ne vét. 

A nép hely név adá si mon dái történeti hit val- 
lás ok. Még ha sok szor a szakértelmiségi szá-
mára nevetégesen naivnak is tű nik fel egy-egy 
ere det ma gya rá zat, ben ne mégis megmu tat ko zik 
a lényeg, hogy a kö zös ség nek egy szen te lő hős 
a hal ha tat lan énje.

Is ten kard ja min dig a föld ből nő ki. Ren delt, 
csak aki nek ter mett, bír hat ja baj nél kül. A kard 
két élű. E vi lág ban, éj jel és nap pal, ke let re és 
nyu gat ra, észak ra és dél re, ura lom ra s ha ta lom-
ra jo go sult a tulajdo no sa. Ezért döb be ne tes Atil la 
meg aláz ko dá sa, hogy csak a vi lá gi Ró mát hó-
dol tat ta, a pá pát nem. Tud ta a mitikus hős, hogy 
Krisz tust hó dol tat ná. Em ber az Is tent? Szol ga az 
Urát? Ez le he tet len. Tud ja, fe lért a csúcs ra. Az ő 
kül de té sé nek vé ge. Ke le ti vő le gény né pe i vel ház-
tűz né ző ben az Egy ház hoz ért. Is ten te len gaz-
em ber vol na, ha Ró mát fel dúl ná. Atil lá nak ez az 

9 Bohus egy moldvai város.
10 Izgalmas kérdés, hogy a Partium környéki székelyek keletre települése a 11-13. század táján, valamint a hun birodalom 
szétesését követő hun utódok etelközi megmaradása miképp tagozódhatott az időben?

áb ra há mi pró ba té tel. Ez az alap ja an nak, hogy 
a Tu rul-nem zet ség tagjaiban majd ke resz tény 
szent té vál jék. 

Szent An tal meg je le né se csak az el ső pil la-
nat ban tű nik fel kü lö nös nek. Ha tud juk, hogy az 
el be szé lő egy égi elhivatottságú személy, lész-
pedi Já nó Ilo na, nem csodálkozhatunk azon, 
hogy Atilla napjának zenitjét egy Ikrek havi szent 
megjelenése nyilvánítja ki. Ráadásul egy olyan 
szent, aki a megváltás személyi ígéretét tartja a 
karján. 

Czelder Már ton misszi ós re for má tus pap a 
múlt szá zad ban nép ha gyo mány alap ján ír ta:

„Mi dőn ők (- a szé ke lyek) At ti lá val be jöt tek, itt 
ál la pod tak meg, s e he lyet fog lal ták el egész a 
Kárpáto kon tú li, mos ta ni Szé kely föld vég ha tá rá-
ig. Ez tud ni il lik a mai Mold va s Besszarábia volt: 
az úgy ne ve zett Etel köz, hol At ti la legörömestebb 
mu la tott, hon nan in dult a har cok ra, s hol meg is 
halt. A szé ke lyek e sze rint a Kár pát két ol da lán 
te le ped tek meg, de ké sőbb a mos ta ni Mold vá-
ban le vők az el len ség től szo rít va tö me ges től a 
mai Szé kely föld re men tek át, itt ma guk kö zül 
csak egy kis tö re dé ket határőrizni hagyván.”10

Ezért él „egy ősi ha gyo mány a Száraz-
Szeretről. ... Galactól hét mér föld nyi re a tekucs-
galaci úton, Ivest s a konátyi er dő közt van egy 
fu tó ho mok kal te le hor dott pa tak. ... A szé kely em-
ber Galac fe lé jőve, ha ide ér, ka lap ját le ve szi, 
mert ő ed dig tart ja a szé ke lyek határát.”

Kö vet ke ző lé pés a tör té net ben Ár pád népé-
nek  jö ve te le ke let ről:

„Mi kor a ma gya rok jöt tek Ma gya ror szág ra, ak-
kor Csa ba vissza ment, hogy hoz za a töb bi e ket 
s ... itt hagy ta a ma gya ro kat, hogy szé kel je nek, 
mert ő hoz za az ő csapatjait. S ak kor ez az ide-
gen nép öl ni kezd te a ma gya ro kat, a szé ke lye ket, 
s ak kor ki a bál tak, hogy: – Vissza, Csa ba, vissza, 
már öl nek meg! – Csa ba annyi ra jött vissza fe lé 
a csapatjával, ló há ta san, hogy úgy re pül tek az 
égen s vissza tér tek, s meg men tet ték a ma gya-
ro kat. Az az út, ahol ők jöt tek vissza fe lé, az az 
égen lát szik, az az igyenes.”

Ki le he tett az ide gen nép, aki től a Te rem tő kül-
döt te vi té zek men tet ték meg őse in ket? A bol gár? 
Leven te és se re gé nek ál do za ta lap pang Csabáék 
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vi téz sé gé ben? És összefügg-e az előbbi monda 
a következővel? Tán örökre kérdés marad.

A meg men tet tek tö re dé ke, „Árpád táborja” 
tehát nem kelt át a nagy he gye ken, hal lot tuk 
Szabófalván Szászka Péter bácsitól:

„...Ide hogy tör tén tek el, ezt ha ma rabb 
megmongyom én. Mon dom meg: el jöt tek a 
madzsarok ... sz jött-jött az Ár pád táborja, le-
vertek11 e Du nán, sz hol Du na öm lik be a 
Fekete-tengyerbe. Ott a bulgárokval vol tak e 
verekedészt. A bul gá rok el ver ték a ma gya ro kat. 
Le bír ták. Íme moszt, az Ár pád sz az ő táborja 
el jött ott Prutnak, aszond ja: Prut! El ne vez te 
Prutnak, sz ők men tek ki, hedre fel. Sz mi lett, mi 
nem, kiszakasztottak12 a szeregből, sz le fogtak 
egyeneszt er re (- jön ni). Jász tól er re. Így gyet13 
el ér tek ott vaj, lett ez vaj tíz-ti zen öt sze kér, ... el-
ér tek a Szeretvízhez.”

„A Sze ret nem ullian nagy. ... Vótak, amellikek 
átuljöttek, sz vótak, mellikek nem. Azok kö-
zött, mellikek átuljöttek, vót egy leánka. An nak 
a leánkának vót sze re tő je, mind sak ma gya-
rok kö zött. Szere tő je el ma radt túl. Hogy jön 
mászsatával14. A leán ott Jugánnál vár ta, várta, 
hogy jöj je nek a mászikok isz. Béindultak azok a 
víz be. Béjöttek, bé a vízbe.”

„Hogy tör tént vagy nem tör tént, e vízbe, 
hogy … mé lyebb lett lesz, el fog ta víz, sz ak kor 
ű leeszett, sz el fog ta víz, sz elnyuvasztotta15. 
Ak kor a leánka onnat elszirült16, uj néz te hogy 
mi van ott. Szíratta: – Sze re tőm, sze re tőm, sze-
re tőm ... Sze ret. Így csi nál nak je let. Sz ak kor 
úgy mondzsák e víz nek e Szeret.”17 „Mondják 
szokászból.” Vagyis régi szóhagyományképpen.

Így ér ke zett meg új föld jé re Sza bó fal va nép ének 
őse, a szeretőjét vesztett meny asszony. Erre rímel 
egy másik hagyomány, valószínűleg a Moldvából 
Gyimesbe származottak őrizték meg:

„Ami kor Ár pád át jött a Vereckei-szo ro son, 
nagy apám be szél te, hogy itt va la mi lyen csa pat-

11 legyőzettek
12 kiválottak
13 hát
14 csatával, csapattal
15 megfulladt
16 elfordult
17 Szászka Péter mondái Gazda József itt idézett művében is olvashatók. Az ott megjelent szöveget felváltva idézem a Péter 
bácsit illető saját gyűjtés szövegével.
18 Gazda József erdélyi, háromszéki.
19 jász

ja le ma radt Csalhó környékin, s ab ból az tán itt 
ma radt a csán gó ság, ab ból kez dett szaporodni.”

Szászka Péter bácsi következőképpen foglal-
ta össze az idetelepedést. Nagyon fontosnak tar-
tom elbeszélésében a „kijöttünk” szót, mert ige-
kötőjében rejlik a keletről nyugatra történt vonu-
lás. Az előbb említett leánka-történetet így zárja:

„Magyarok kijöttünk, eljöttünk, eljött az a 
leánka, azokból a magyarokból, látták, szeret-
ték itt a hegyeket – vót gazdag hegy júl, vút hal; 
mellikek vútak tágabb magyarok, nem vút hova 
menjenek, nem vútak kocsiik, elmaradtak ott a 
szílin, Szeret szílin. Mellikek vótak seppeskét 
erőszebbek, sz gazdaszkábbak, azok eljöttek, 
sz elmentek által magukhoz18, sz elmaradtak 
Árdeálba. Sz mellikek vótak még jobb, gazda-
gabbak, elmentek, sz eljöttek Magyarországba.”

S ezen idő ket be fe jez zük a Czelder-féle ha-
gyo mány foly ta tá sá val:

„Mi dőn Ál mos s Ár pád a kúnokkal At ti la föld jét 
vissza sze rez ni in dult s Galacnál a Du nán át jött, 
ami ért a ki szál ló he lyet mai na pig »Vád Ungur«-
nak vagy »Ma gya rok ré vé«-nek ne ve zik, jöt tek 
ide ku nok is, kik az Orosz or szág fe lől jö vő jász-
kun19* törzzsel a Száraz-Szeretnél ta lál koz tak, s 
a ha tár őr ző szé ke lyek fel szó lí tá sá ra, kik a föl det 
jócs ká nak mond ták, egy más nyel vén ért ve, itt 
ma rad tak, s ne vez ték birodal mu kat, mely a Fe-
ke te-ten ge rig nyílt, Cumaniának. Ezen já szok, 
ku nok ma ra dé kai a csán gó magyarok.” Ők is, 
fűz het jük hoz zá.

A ma gyar vissza té rés után test vér né pe ink, a 
be se nyők és a ku nok kö vet ték a nap út ját. Kü-
lö nös ér zés be le gon dol ni, ha most is fenn ál ló, 
sa ját ké pük re sza bott vi lá got, európai államot 
te remt et tek vol na Etel köz ben, ma itt mi, ma gya-
rok nem érez nénk be zár va ma gun kat, ott hon 
len nénk tán a Do nig! A besenyők Kabuksin-Jula 
törzsének szállásterülete a Szeret és a Prut vidé-
kén volt népi eltűnésükig. A „Jula” szó gyulaként 
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maradt fenn, a „kabuksin” fahéjszínt jelent, sze-
rintem valamilyen fakó színárnyalatot.20

Mint ha a ma gyar–be se nyő/kun ve tél ke dés 
em lé két őriz né a kö vet ke ző ere det mon da:

„Miel annyi ezer esztendőel, hogy hát Osziába 
vót egy natykiráj, mejiknek vót két fiu gye re ke. 
A ha ló szá já val aszt mon dot ta, hogy az egyik 
maraggyon a kirájságban Asziában, nap ke le ten, 
és a má sik fogja a kirájságát napnyugotra.

Azugyisvot. A küssebbik, vagy a na gyob bik, 
mejik vót, ejjött napnyugotra, ma gyar te re ket 
elfokta21, Bu ko vi nát elfokta és több ar ra fe lé föl-
det. Mi u tán meg te le pe dett jól, meghelyhetődött a 
nép sé gé vel s a nép ség meg gaz da go dott mun ká-
ja után, a kirájság is gaz dag vót ak kor.

Az tán meg lát ta a test vé re, hogy meg gaz da-
go dott na gyon, jó élettye van a népjinek. Ak kor 
felkőtötte az Aszia né pet és er re nap nyu gat ra 
jött. A testvérje há bo rút in dí tott, hogy a vagyonyát 
el vi gye.

A test vé re a napnyugoti meggyőszte, meg ver-
te, visszaküldötte Asziába. Eés egy pár év után 
még átjött Asziából a test vé ri re há bo rúz ni. Ak kor 
már Bu ko vi na tetejin ott ... esszecsaptak. Még 
meggyőszte há bo rú val. Lo vát el vet te, arany-
nyer git el vet te tölle, kargyát el vet te. Ak kor má 
azt mondot ta, hogy meikek akar tok, mar agya-
tok itt Kár pá tok alatt és meikek akar tok át men ni 
Kárpátokon, má men tek ma gyar te re ken át. Ak-
kor úgyisvót.

A csán gó nép, mondatódik »csahó-csángó« 
nép az ott ma radt. Fel hú zó dott a for rá sos he-
lyek re, hol vi zek vótak. Folt a víz a he gyek ből, és 
la ká so kat csi nál tak, ojanokat, mijent tuttak ab ba 
a vi lág ba! Er dő be, me’ nem vót szán tó főd, csak 
20 Magyarrá lett keleti népek. Szerkesztette: Szombathy Viktor és László Gyula. Panoráma, 1988.
21 elfoglalta
22 Jászvásárnál

er dő pusz ta ság vót ot tan. Azu tán meg sza po ro-
dott a vi lág. Szántófő det foktak csi nál ni a mun-
kás em be rek. Er dőt le vág ták és ga bo nát foktak 
vetétni...”

Tu rul nem zet sé gi ki rá lya ink ide jé ben nem vol-
tak az ál la dal mak nak mai ér te lem ben vett ha tá-
rai. Termé sze tes mó don, amed dig az ural ko dó 
ha tal ma ha tott, ott volt a ha tár. Nem volt azo nos 
a gyepűvonallal! Például a hol itt, hol ott fel buk ka-
nó ti tok za tos száraz-szereti ha tár ra gon dol junk:

„Százkúton meg ál lí tot ták vót, a ma gya rok a 
Száraz-Szeret széjin, ott meg van a kő most es. 
Nagy mágurakő. S ír ja hejzá: ma gyar ha tár. S a 
ma gyar ha tár ott vót!...”

A kö zép kor ban a Ma gyar Ki rály ság és Mold va, 
de ve gyük ide a Szö rényi bán sá got is, egy vi lá got 
alkotott. Az ál dott, ter mé keny föl dű Mold vá ban 
– a ki tudja, hány rétegű alapnépesség mellett - 
termé sze tes ki raj zás ré vén és ka to nai fel ada tok 
mi att is te le pül tek meg a csán gók. Mikecs Lász ló 
fogal maz ta: „A Kár pá tok nak ez a né pi és ka to nai 
bir tok lá sa azt je len tet te, hogy a kö zép kor ban a 
Duná ig és a Dnyesz te rig a ma gyar volt az úr!”

„Sz eszt kell tud ni va ló, ezek a ma gya rok itt ré-
gi em be rek. Met ahol a jobb helek itt, mind itt ma-
gyarok van nak. Sze ret mart ja, Moldova mart ja, itt 
elé Jászárnál22, Kotnárnál, hol leg több a szülű. 
Ott mind ma gya rok vol tak, mind magyarok.” Őr-
nép volt a csán gó, ve sze de lem jel ző. A legújabb 
kutatások eredménye is az, hogy Erdélyből tör-
tént „berajzás” eredménye sok csángó falu.

* Részlet a szerző Szent László 
Magyarországnak édes oltalma című kötetéből 
(Kairosz Kiadó, Budapest, 2017)


