KELETI MAGYAROK NYOMÁBAN"

DOMOKOS PÁL PÉTER

A moldvai csángómagyarokról
A Román Szocialista Köztársaságban, Moldvában élő népcsoportról, melynek
asszonyai díszesen hímzett ruhákban járnak, férfiai kieresztett ingben, derekukon
széles piros övet hordva jelennek meg, kik legnagyobb részben magyarul beszélnek
és kivétel nélkül római katolikusok nem tud a hivatalos statisztika. Ezeket a
Moldvában élő katolikusokat ma lelkiekben Petru Gherghel, a jasii római katolikus
püspökség adminisztrátora vezeti, a volt megyés püspök, a római zsinaton püspökké szentelt Plesca Petru halála óta. Ezt a népet „moldvai csángómagyaroknak"
nevezem, mert ők olyan csángók, akik magyarul beszélnek. Számtik 250 000-re tehető.
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Az 1324-ben megszületett Havasalföld és 1352-ben létrejött Moldva vajdaságai
előtt a terület a kun nép országa, Kunország (Kumánia) volt. A kun hadsereg
1071-ben, 1082-ben, 1093-ban és 1195 táján Magyarországra tört, de a magyar királyok mind a négy alkalommal kiűzték őket. A magyar király a veszélyeztetett
határ védelmére 1211-ben Hermann de Salza nagymester német lovagrendjét telepítette, nagy kiváltságokkal látta el őket. A lovagok azonban egy Magyarországtól független kis német államot akartak itt létrehozni, és ezért II. Endre magyar
király 1225-ben a lovagrendet kiűzte. Helyükbe, határvédelemre magyar őrséget
telepített. Ez a Kunországba telepített magyar határőrcsoport a Moldvában ma is
élő csángómagyarság legelső ősi csoportja.
A pogány kun népet a pápa a keresztény hitre akarta téríteni. Szándékával a
magyar király is egyetértett. Az akkortájt alakult „dominikánus rend", Szent Domokos rendje is céljául tűzte a kunok megkeresztelését. Misszió indult Kunországba e célból. Az első missziót azonban a kunok leölték. A második sikerrel
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járt és Borz Membrókot, az egyik kun főembert az ügynek megnyerte. Borz Membrók fiát, dominikánusokkal és egy kis kun csapattal Esztergomba küldte, hogy
a magyar prímást hívják Kunországba: keresztelje meg a kun népet és szenteljen
számukra egy püspököt is. Róbert esztergomi prímás a kérést jelentette a pápának és annak végrehajtására felhatalmazást kért és kapott, sőt „pápai legátusként
indította útjára, felhatalmazva mindennek megtételére, amit szükségesnek lát.
Róbert maga mellé vette Béla főherceget (a későbbi IV. Béla magyar királyt), a
veszprémi-, pécsi-, erdélyi püspököket és Kunországba ment. Milkov városában
megkeresztelte Borz Membrókot és családját, megkeresztelte a kun népet és Theodorikot — ki korábban öt éven át egy magyarországi dominikánus ház priorja volt
— a kunok első püspökévé, milkói püspökké szentelte. A keresztapai tisztet Béla
főherceg töltötte be. Ugyanakkor fogadta Béla főherceg a kunok hódolatát, hűbéresei közé fogadta őket és címei közé felvette a „Rex Cumaniae" címet. A keresztelő küldöttség székhelyére visszaérkezve jelentette a pápának, hogy feladatát elvégezte. A pápa a végbevitt munkát három levélben köszönte meg: Róbert prímásnak, Béla főhercegnek és a dominikánusok magyarországi főnökének. (Mind a
három levelet közöltem „Édes hazámnak akartam szolgálni" című könyvemben.)

ESKÜVŐ
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íme a Bélának küldött levél másolata: „Bélának Krisztusban szeretett
fiunk,
Magyarország kiváló király a, szülöttjének.
Mérhetetlen hálaadást végzünk a teremtőnek, ki neked oly jámbor érzést sugallt, hogy a kunok hozzátérítése érdekében, tisztelendő testvérünkkel az esztergomi érsekkel, az apostoli szék követével, azoknak földjére mentél, teljes erőddel
törekedvén, hogy mint katolikus fejedelem és az őszinte áhítat neveltje, ama népet a katolikus hitre vezesd és az Űr számára a népet megnöveld; óhajodban meg
nem csalatkoztál; de a te jámbor szándékodat, az Űr a magasból megtekintette,
fáradtságodra, mit elviseltél, óhajod szerint gyümölcsöt juttatván, tudnivaló a kunok nem csekély sokaságának megtérítését... Kitűnőségedet kérjük és esdjük, az
Úrban, hogy ugyanis e művet, amit magadévá tettél, ezt oly dicséretesen elkezdvén, az isteni fizetség reménye által lángragyújtva férfiasan folytasd."
A frissen szentelt ú j püspök, Theodorik nem maradhatott egymagára a keresztény életét most kezdő, még félig pogány kun nép között. Segítőtársakként alsó
papságot, magyar kísérőszemélyzetet és kisebb katonaságot tartott maga mellett,
íme ez a második magyar csoport, mely Kunországba jutott 1227-ben és a Moldvában ma is élő csángómagyarságának második csoportja. Az idők folyamán Kunország területén az alábbi nyolc katolikus püspökség jött létre; a püspökségalapításokkal mindig magyar csoportok is jutottak Moldvába:
1. Milkovi, vagy az I. kun püspök: 1227—1520.
2. Szörény tornya: 1246—1376.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szeret: 1371—1497.
Kurtea de Ardzses: 1382—1514.
Moldvabánya: 1413—1519.
Bakó: 1602—
Jasi -Jászvásár 1825—1865 (ma Vikáriatus)
Bukarest: 1882.

Magyar csoportok kerültek Moldvába 1410 után, a Magyarországról kiüldözött
husziták, akik megalapították Husz városát, lefordították a bibliát magyar nyelvre,
melyet Németi György Tatros városában, Moldvában, 1466-ban le is másolt. Továbbá a mohácsi vész előtt Báthory István erdélyi vajdasága alatt, majd 1764-ben
a Siculicidium (székelyek leöletése) után, de minden török-tatár betörés, minden
háború alkalmával is. A különböző időkben bevándorolt magyarok a rég Moldvában élő testvéreket keresték meg és azoknak sorait sűrítették. A nehéz élet egy
néppé kovácsolta őket, egyetlen vallást követtek. Ott járó tudósoknak meg kellett
állapítaniuk, hogy Moldvában aki magyar az egyben katolikus, vagy aki katolikus
az egyben magyar is. (Aki ortodox az oláh, vagy aki oláh az ortodox! de magyar
ortodox, vagy oláh katolikus elképzelhetetlen.)
A moldvai csángómagyar katolikusok lelki vezetését 1622 óta Róma irányítja
a „de Propaganda Fide" révén. Egy missziós főnök vezetésével Róma küld Moldvába misszionáriusokat. Az olasz misszionáriusok nem értik a nép nyelvét. A nép
se érti papjait. A gyónás „ita"- és „non"-nal megy. A moldvai magyar katolikus
hivők mindhiába könyörögnek, nyelvükbeli papért, nem kapnak. A misszionáriusok
nyelve közelebb van az állam nyelvéhez. Azt szívesebben megtanulják, és a népet
is arra felé terelik. Az állam el is várja, hogy románosítsanak, és az olasz papok
vállalkoznak is rá. Csángómagyar — csak magyarul tudó — gyermekekből janicsár
papságot nevelnek, kik megtagadják anyanyelvüket, románnak vallják magukat és
mindent megtesznek, hogy a magyar nép elfelejtse anyanyelvét és csak románul
beszéljen. A missziós főnökök jelentéseiből (például Diódat, Bandinus stb.), továbbá Zöld Péter, Gerő Elek, Petrás Incze János tudósításaiból, majd civil tudósok: Munkácsi Bernát, Kunos Ignác, Szarvas Gábor, Rubinyi Mózes, a német Weigand Gusztáv, a finn Wichmann György, Auner Károly kanonok és a román Radu
Rosetti írásaiból meggyőzően láthatjuk, hogy a moldvai csángómagyarok kétségtelenül magyar nép, mely magyar anyanyelvén beszél.
A harmincas években e sorok írója járta be a moldvai magyar falvakat és
könyvében tette közzé a moldvai csángómagyarokról alkotott képsorát, m a j d Veress Sándor, Lükő Gábor, Balla Péter és mások, a kolozsvári népzenekutatók közül
Jagamas János, Faragó József, Márton Gyula, Szabó T. Attila, Kallós Zoltán a
moldvai csángómagyar nyelvnek ezernyi adatát, a csángómagyar népzenének ezernyi változatát tették nagy jelentőségű könyvekben közkinccsé. Legutóbb Kós Károly, Szentimrei Judit és Nagy Jenő csodálatos könyvet tettek az olvasók asztalára
a moldvai csángómagyar népművészetről.
A bukaresti Flacaraban 1981. július 2-án Beloiu Constantin cikket ír: Profesorul Dimitru Martinas si Probléma originei ethnic-istorice a csangailor din Moldova. (A csángók őseredeti románok. ..) Erre szintén a Flacaraban 1981. augusztus 6-án ösz Erős Péter válaszol: „Cinguri pe marginea unui articol" címen. (A
szerző moldvai csángó községben született, magyar, szülőfaluja minden lakójával
együtt.) A harmadik cikket szintén a Flacaraban, 1981. szeptember 3-án í r j a V.
M. Vngureanu: Din nou despre ceangai din Moldova. (Boldogok vagyunk, hogy a
nemes római nép leszármazottaiként románok lehetünk.) Egy negyedik cikk szerzője Dr. Radu Stefan Ciobanu (Flacara, 1982. j a n u á r 7.) A romániai érdeklődésen
túl a Frankfurter Allgemeine Zeitung 1981. május 21-i számában Mihail
Caitar
Seelsorger in Münster cikket ír: „Die Techangos sind Rumänen címen. (Állítja,
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hogy a csángók románok), erre válasznak tekinthető a Frankfurter Allgemeine
Zeitung 1981. július 9-i számában megjelent cikk, amelyet György Soti írt: Dei
Ungarische Herkunft der Tsangos" címen. (A cikk a csángók magyar eredetéről
tesz tanúbizonyságot.)
mmmmm§^---
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A moldvai csángómagyarok román származását hirdető összes cikk egy Szabófalván 1942-ben kiadott könyv alapján készült, amelynek címe: „Originea Catolicilor din Moldova si Franciscanii Pastori lor de Veacuri" azaz: A moldvai katolikusok eredete és az évszázadokon át pásztoraik a ferencesek, írta: Preot dr.
Josif Petru M. Fal Superiorul Franciscanilor min. Conventualii Romani (a moldvai konventualista minoriták főnöke). A könyv első oldalán szöveg áll (csak a
magyar fordítását közlöm): „Azoknak, akik románul éreznek". Majd a negyedik
lapon: „Olvasd figyelemmel és előítélet nélkül és e szerény mű első részéből meggyőződöl, hogy a moldvai katolikusok vérbeli románok; a második részből megtudod, hogy kik azok a ferences papok, akik hét évszázadon át román földön kifejlesztettek egy apostolátust a római latin hit és a román nemzetiség megerősítésére", amint az majd kitűnik „a ferencesek és a román nyelv, konventualista ferences testvérek és a román iskola és román nyelven való működésük" című fejezetekből. „A moldvai katolikusok eredete" című fejezetből megtudjuk, hogy minden elmélet különc, mely ettől eltér, a Veress Endréé, Györffy Istváné; Bonbardy,
Pray, Jerney, Rubinyi, Simonyi, Munkácsy, Tatrossy, Bihari, Boros, Bitay, György
Endre, Csüry, Iorga, Ciocan stb. mind téves úton járnak. Az idézett könyv szerint
a moldvai katolikusok románok jog szerint, származás szerint, amint azt történeti
bizonyítékok, ethnográfiai és földrajzi adatok, erkölcsük, szokásaik és nyelvük
igazolja. A magyar nyelvről külön fejezet számol be, a következőképpen: Onisifor
Ghibu szabófalviak közé keveredve egy csángó csoporttól megkérdezte: Mik vagytok ti? „Románok" — válaszolták. Hogy-hogy románok? hát nem magyarul beszéltek. „De Uram", — válaszolta az egyik fiatal — „ez a nyelv szerencsétlenség
a mi fejünkön". „Igen. A magyar zsargon, melyet még hallani lehet néhány katolikus faluban igazi szerencsétlenség volt a katolikusak fején. Ez a zsargon volt a
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legfőbb bizonyíték, mit mind a magyar, mind a román írók felhasználtak, mellyel
a moldvai katolikus csángók magyarságát igazolták, mondván, hogy az összes
moldvai csángó katolikus magyar."
Magáról a magyar nyelvről olvassuk: „Nem lehet tagadni, hogy a moldvai
katolikusok bensejében belépett a magyar elem. Magyarok és elmagyarosított k u nok, székelyek és szászok is jutottak az ortodoxia kebelébe M o l d o v á b a n . . . A m a gyar elemet a körülmények segítették. Az volt a cél, hogy magyar nyelvüket a
románokra kényszerítsék, mi néha sikerült is és néhány helyen elfelejtették a román nyelvet."
Ugyanebből a könyvből olvassuk, hogy a püspökké előlépett Camilli József
mint jasii püspök, híveinek körlevélben parancsolja meg, hogy templomaiban az
ő püspökségétől kezdődően csak román nyelven szabad imádkozni, énekelni. A
lujzi kalagori magyarok kérik, hogy ők imádkozhatnának saját templomaikban
anyanyelvükön, magyarul. Erre a püspök megkérdezte a kérvényezőket: „Kérdezlek titeket, ti magyarok vagytok vagy románok? Ha magyarok vagytok, menjetek
Magyarországra és ott imádkozhattok' azon a nyelven, ahogy akartok, de itt, az
én templomaimban csak románul imádkozhattok, énekelhettek!"
További meglepő adatokat olvashatunk a könyvből: 1895. július 6-án a jasii
püspökség plébániáiból „Szent József" provincia alakul, mely az alábbi 10 plébániát összes filiáival együtt a moldvai konventualista minorita rendre bízza örök
időre, kiknek generálisa Rómában székel és közvetlenül végzi a provincia irányítását. Íme a plébániák: 1. Sabacani (Szabófalva), 2. Halaucesti (Halasfalva), 3.
Adjudeni (Dsidafalva), 4. Prasasti (Prezes), 5. Bacau (Bakó), 6. Calugara (Kalagor),
7. Faraoani (Forrófalva), 8. Targu Trotus (Tatros városa), 9. Galati (Galac), és 10.
Husi (Huszt városa). A Román Állam a Szent József Provinciát a Konkordátum
ratifikálásakor jogi személyként szerepeltette, az alábbi szöveggel: „Se certifica
prin prezentül, ca Ordinul Fratiilor Minori Conventuali (Provincia S. Josif) este
inscris in registrul persoanelor juridice al Ordinelor religioase din tara potrivit
art 36 din Legea Cultelor." azaz: Bizonyítvány. Bizonyítjuk, hogy a mai naptól
a Konventualista Minoriták testvéri rendje: Szent József Provincia címen, be van
jegyezve Az ország vallásos jogi személyi rendbe a kultusz törvény 36. §-a alapján."
A Szent József Provincia tíz plébániája az összes filiáival így kerül nemzetközi okmányban a konventualista minoriták kezébe, mint befejezetten román nyelvű provincia. Ezt a tényt a tárgyalt könyv 93. oldalán „Incheiere" címen ezekkel
a szavakkal mondja ki: „A moldvai katolikusokról írt jelen tanulmányból, mely
történelmi, etnikai, etnográphiai, etimológiai-, nyelvészeti és logikai bizonyítékokra
épült, a következő eredményeket vonjuk le: „1. A moldvai katolikusok őseredeti,
vérbeli, igazi románok. 2. Az ő etnikai eredetük román és semmiképpen sem magyar. 3. E nép alkotó elemei dákó—román, szláv, kun és székely. 4. Ök nem kevésbé románok, mint a moldvai ortodoxok, kik az évszázadok folyamán asszimilálták a kunokat és a katolikus székelyeket a XV—XVI—XVII. századokban bizonyos kisebb hányadban. 5. Rosszul teszik, azok, kik őket a sajtóban, de különösen tankönyvekben, történelmi, földrajzi könyvekben magyarnak, csángómagyarnak nevezik, mert az ilyen elnevezések képezik Budapest aspirációinak alapját. 6.
Egyetlen igazi nevük, melyet a moldvai katolikusok megérdemelnek: román katolikusok. Ezt a nevet követeli meg román vérük, hazájuk vitális é r d e k e . . . " De
ebben a könyvben részletesen leírták azt is, hogy a moldvai katolikus csángómagyarok elrománosítását iskolákon és intézményeken keresztül miképpen valósítják
meg. Intézményeiket képeken is láthatjuk.
Csupán ez az 1942-ben megjelent könyv, ez és semmi más az „ideológiai alapjá" a napjainkban megjelenő, és a moldvai csángók magyar voltát kétségbe vonó
írásoknak.
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