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A moldvai magyarok/csángók kutatásának feladatai 
 

A jövőben a történetírásnak azon pontjait kellene megvizsgálni, amelyek megkönnyítik a 

bonyolult román–magyar kapcsolatok megértését. A kisebbségkutatás Kelet-Európában 

mind a mai napig elsősorban politikai kérdés, így ennek a hatása nagyon érződik a 

különböző kutatási eredményekben. A történelem kutatásának elsődleges feladata a 

történelmi-politikai háttér megvilágítása. Ezen kívül fontos cél újabb források és irodalom 

bemutatása, melyeket eddig egyáltalán nem vagy kevésbé vettek figyelembe. 

 

Első látásra nagyszámú nyomtatott szöveg létezik a moldvai katolikusokkal kapcsolatosan, 

sőt az utóbbi évtizedekben igencsak megnőtt a publicisztikához sorolható alkotások 

száma, melyeknek minősége nagyon különböző.1 Ha alaposabban megvizsgáljuk ezeket a 

kiadványokat, észrevesszük, hogy túlnyomórészt csak magyar nyelvű publikáció jelent 

meg a csángókról, miközben elenyésző a román munkák száma.2 Ugyanakkor figyelemre 

méltó, hogy a más nyelvű kutatók bizonyos mértékben tartózkodó magatartást vagy mély 

tudatlanságot, illetve érdektelenséget tanúsítanak a téma iránt. Véleményük szerint a 

„csángókérdés“ egy „tipikus kelet-európai nemzetiségi vita”, amelyből – amennyiben 

lehetséges – jó kihagyni magukat.3 Gabanyi Anneli Ute, erdélyi szász politikai tanácsadó 

egyetlen (pedig többtucatnyi publikációja jelent meg német nyelvterületen is) Moldvával 

kapcsolatos publicisztikai tanulmányában sem találunk utalást azzal kapcsolatban, hogy 

Moldvában római katolikusok is léteznek, miközben megfigyelendő a tematika mélységes 

politikai mozgatóereje. Ugyanez vonatkozik Gabanyi és Jürgen Henkel Románia 

vallásaival és felekezeteivel kapcsolatos összes közleményére is.  

Véleményem szerint elsősorban az eddigi kutatási eredmények hiányos recepciója 

eredményezte a fennebb említett magatartást. A külföldi tanulmányok hiányában a csángó 

téma így valóban kizárólag román–magyar diskurzussá válik, a vele járó összes 

hiányossággal és gyengeséggel. A német nyelvterülten nagyrészt erdélyi szászok vagy 

ezek hozzátartozói jelentettek meg munkákat Románia XX. századi vallási és felekezeti 

életéről. Az elmúlt évszázadokhoz hasonlóan érdeklődésük középpontjába a szászok 

                                                 
1 Például a Magyarországon elterjedt Daczó Árpád munkája a csíksomlyói búcsújárásról és a csángókról – 
akiket a Magyarországon bizonyos körökben elterjedt áltörténelmi, azonkívül népi-ezoterikus sumér 
ideológiával kapcsol össze – a népi ezoterika szférájába tartozik.  
2 Tekintettel a nyelvi akadályokra, itt a rendelkezésünkre álló nyugati nyelvű irodalomra utalunk. 
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evangélikus-lutheránus ágostai hitvallása és az ortodox egyház kerül. Az utóbbi téma 

bizonyára igen fontos, de ezt a nagyon bonyolult témát gyakran meghatározza az 

evangélikus egyház ágostai hitvallásának hagyományos szemléletmódja is. Így alig veszik 

figyelembe a Bukaresten kívüli Regátban zajló változásokat, az országos szinten 

erőteljesen artikulálódó szektákat és szabadegyházakat, vagy az olyan kisebb 

hitközösségeket, mint például a görög katolikusokat vagy unitáriusokat. 

A tanulmányunk elsődleges feladata, hogy minden polémián túl perspektívákat nyisson, 

hogy e fontos problémakör számára méltó figyelmet keltsen. A csángók tanulmányozása 

lehetővé teszi, amint látni fogjuk, hogy az Európában kialakult előnemzeti csoportok 

fejlődését a különböző tudományágak szempontjából jobban megértsük. Tehát a csángók 

tanulmányozása nem csupán a román–magyar történelembe enged betekintést, hanem az 

európai múltban is összekapcsol minket.  

A „csángó jelenségnek” sok hasonló példáját lehet említeni Kelet-Európában: 

1. Fehéroroszországban olyan római katolikus településeket és közösségeket találunk, 

melyeket a bjeloruszok anyanyelvükben és identitásukban asszimiláltak. 

2. Közel 500 000 olyan ukrán/rutén személy él, akik kényszerűen elveszítették 

anyanyelvüket és korábbi nemzeti identitásukat, s fokozatosan ellengyelesedtek. 

Ugyanakkor külön kutatást érdemelne annak tisztázása, hogy milyen helye van a 

lengyelországi ortodox egyháznak és lakosságnak a nemzeti önértelmezés kánonjában? 

3. Közel 170 000 görög katolikus vallású szlovákiai ukránra/ruszinra/ruténre jelentős 

asszimilációs és akkulturalizációs folyamatok hatnak a modern szlovák nemzet építésének 

hatására. Jó volna megvizsgálni, hogy a görög katolikus szlovák egyháznak és 

lakosságnak milyen helye van a szlovák nemzeti önértelmezés kánonjában? 

4. A Kárpát-medencében napjainkban közel 340 000 görög katolikus magyar él. Ők, 

akárcsak a görög katolikus szlovákok, az asszimiláción és a kultúraváltáson átesett rutén 

csoportok és kis számú románok utódai. Kevésbé kutatták, hogy milyen helye van 

Magyarországon a görög katolikus egyháznak és lakosságnak a nemzeti önértelmezés 

kánonjában? 

5. A Kyklades és a Jón szigeteken élő római katolikus görög közösségek voltaképpen 

olyan olasz gyarmatosítók utódai, akik nyelvükben és identitásukban a középkor 

virágkorában és a kései középkorban teljesen elgörögösödtek. 

                                                                                                                                                 
3 Egyike a kevés kivételeknek Baker 1997.; 1996. 
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6. A muzulmán grúzok (meskéták, adzsárok) ma olyan népcsoportot alkotnak, melyben a 

korai újkorban teljes felekezeti és részleges nyelvváltás zajlott le. Egyrészük a modern 

grúz nemzet részének, másik részeük pedig töröknek vallja magát.  

A felsorolt példák mellett más előnemzeti identitásformák is léteznek. A továbbiakban a 

csángó kérdés alaposabb megértése érdekében a tudománynak jobban oda kellene 

figyelnie ezeknek a csoportoknak az összehasonlítására. 

 

Ámbár számos olyan forrás létezik a moldvai katolikus csángókkal kapcsolatosan,4 

melyek kultúr- és településtörténetük rekonstruálásához segítenek hozzá,5 véleményünk 

szerint még további perspektívák is léteznek a kutatók számára. A csángókkal foglalkozó 

munkák nagyobb része rendszerint tájtörténeti, nyelvészeti és néprajzi feltételezésekből 

indul ki. Ilyen értelemben a magyar kutatás igen sok eredményt mutatott fel.6  

 

Az elmúlt szocialista időszakban nemkívánt téma volt a csángókérdés úgy Romániában, 

mint Magyarországon, s a nemzetközileg elismert történészek sem vállalkoztak ennek a 

témának a vizsgálatára.7 Ennek következtében nagyon alacsony az idegen nyelvű és a 

nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező csángókutatók (románt és magyart leszámítva) 

száma. Mivel a szocialista országokban élő kutatóknak külföldi archívumokban alig 

lehetett dolgozni,8 a csángók történelmének kutatása igencsak elhanyagolódott. 

 

A moldvai magyarok története csak a XIX. században kezdett érdeklődést felkelteni, 

amikor a modern nemzetté válás folyamán a különböző rendű identitások nemzetivé 

alakultak. Az érdekeltek igen kis köre még a XIX. század végén is csak a csángók 

                                                 
4 Elsősorban az 1989-ben megjelent, Benda Kálmán szerkesztette Okmánytárat kell megemlítenünk (Benda 
1989.). Nagyrészt XVI. és XVII. századi forrásokat tartalmaz. A XVIII. századi folytatáson jelenleg 
Budapesten dolgoznak. De régebbi román forráskiadások is gazdag anyagot tartalmaznak (lásd a 
forrásjegyzéket). 
5 Benda ezt világosan bizonyítja az okmánytárához szerzett előszavában, ami német nyelven is 
rendelkezésünkre áll (Benda 1988.). Egy másik anyaggal sikerül Bendának egy következetes helytörténetet 
nyújtani az 1800-as évekbeli Dnyeszter partján fekvő Csöbörcsök helységről, mely az orosz-oszmán harcok 
következtében egészen kihalt (Benda 1987.). Már korábbi munkák is, mint Mikecs 1941.; 1943. alapos 
településtörténetet nyújtanak. 
6 Különösen a korábbi munkák magas színvonalúak, lásd összefoglalásként Halász 1994. Jelen 
tanulmányban ellenben inkább történelmi vonatkozásokat veszünk figyelembe. 
7 A szocialista testvériség dogmája csupán felszínesen fedte le a fertőző problémákat. Így vált a romániai 
magyar kisebbség kérdésének megoldása fődiskurzussá Magyarországon a párt és ellenzéki mozgalom 
között. A csángókkal kapcsolatos tudományos kutatás pedig csupán az ártatlan néprajzi kutatás keretein 
belül volt lehetséges.  
8 Benda okmánytárában megjelent kalandos keletkezés históriája. Lásd Benda 1990. 
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származásával és eredetével foglalkozott.9 Az egyre fontosabbá váló nyelvészeti kutatások 

eredményei egyértelműen azt bizonyították, hogy a csángók ősei Erdélyből származnak. 

Akárcsak Európa többi részén, a nemzetiségi hovatartozás az első világháború után az új 

határok meghúzásával itt is kül- és belpolitikai, hatalmi kérdéssé vált. A csángókérdés is 

csak ekkor kezdett viszonylag széles körű nyilvánosság elé kerülni, azonban főként a 

publicisztikus írásokban az egyesített Nagyrománia keretében élő moldvai csángók 

szociális, a magyar nemzeti szemszögből deprimáló nyelvi és kulturális helyzetét 

tematizálták. A kor szellemének megfelelően a csángó közösséget is nyelvszigetnek 

tekintették, s településeikben elsősorban néprajzi kutatásokat végeztek. Ennek ellenére 

lényeges előrelépés volt tapasztalható úgy a történelmi források gyűjtésében, mint a 

terepen végzett rendszeres kutatásokban.10

 

Míg a magyar utazók csak a kései XVIII. században kezdték fokozatosan újra felfedezni a 

moldvai csángókat,11 a moldvai románok mindig is tudtak közösségeikről. Olyan 

krónikások, mint Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce vagy Dimitrie Cantemir soha 

nem kételkedtek a moldvai katolikusok származása, illetve anyanyelve felől, több helyen 

is említést tesznek róluk.12 A csángó földművesek jelentős szerepet játszottak a moldvai 

mezőgazdaságban, szabad birtokosokként13 nagymértékben hozzájárultak az udvar 

jövedelméhez. Cantemir a XVIII. század elején ekképpen ír róluk: „Igazi moldvai 

parasztok nincsenek nálunk, aki van, az erdélyi, vagy orosz, vagy ahogy nálunk fele 

mondják, hungáriai származású... A magyarok nagyon ragaszkodnak a római katolikus 

vallásukhoz, de megtartották az állam nyelvét is.”14 Neves román történészek, mint 

például Radu Rosetti15, Nicolae Iorga16 vagy Gheorghe I. Năstase17 jól ismerték a moldvai 

katolikusok származását. Románia Nagy Földrajzi Szótára18 egészen részletesen ír az 

egyes moldvai csángó településekről és a lakosság statisztikai adatairól. Mihail Sadoveanu 

                                                 
9 Két elmélet dominált: vagy a kun származás, amennyiben a türk származású kunokat magyar nyelvűnek 
tartották, vagy azt feletételezték, hogy olyan magyarokról van szó, akik a Kárpát-medencén kívüli 
honfoglalás előtt hátramaradtak. Ez a magyarok telepedéskontinuitását jelentette volna a IX. századon is 
túl. 
10 Itt például Domokos 1931.; Mikecs 1941. és Lükő 1936. munkái számottevőek.  
11 Például Zöld Péter 1783a.; 1783b. 
12 Ureche 1934.; Cantemir 1973.; Costin 1983.; Neculce 1968. 
13 A román szabad paraszt răzeş megnevezés a magyar részesből származik. Úgy tűnik, eredetileg főleg a 
csángók képezték ezt a réteget. 
14 Cantemir 1771. 273. 
15 Rosetti 1905. 
16 Iorga 1915.; 1916. 
17 Năstase 1934–35. 
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Romániában igen elterjedt történelmi regényei például szintén leírják a moldvai 

katolikusokat.19 A csángók a XIX. századi parlamenti gyűlések keretében többször is 

vitatémaként szerepeltek.20 A felsorolást hosszan folytatni lehetne.21  

 

Minket inkább az érdekel, hogy mikor, miért és milyen érvekkel jelentkezik Romániában 

az a szemléletváltás, mely napjainkban erőteljesen vitatja a moldvai katolikusok 

mindenkori magyar kapcsolatait. Tekintsük kiindulópontnak a római katolikus 

egyházmegyék alapítását Bukarestben és Jászvásáron (1883-ban, illetve 1884-ben). Amint 

majd később látni fogjuk, a katolikus papság csakhamar határozottan román nacionalista 

álláspontot kezdett képviselni, aminek egyenes következménye lett híveik etnikai 

identitásának átértékelődése.  

 

A csángókérdés mai állásának kialakulásában két időszak kiemelt fontosságú: elsősorban 

az 1940-es évek áltudományos fajkutatása, miszerint a csángók vérvizsgálat alapján 

úgynevezett „katolikus vérű románok”.22 A történelmi érvek ezekben a magyarázatokban 

teljesen háttérbe szorultak. 

A második periódust egy posztumusz kiadvány megjelenése határozta meg: Dumitru 

Mărtinaş (megh. feltehetően 1978-ban) moldvai származású tanár első kiadásban, 1985-

ben nagy példányszámban megjelent állítólagos munkája23 mind a mai napig 

meghatározza Romániában ezt a diskurzust.24 Annak ellenére, hogy első látásra csupán a 

nacionalista Ceauşescu-rezsim szolgálatába állított ostoba, rasszista propagandamunka, 

rövid időn belül mégis a mai román álláspont alapjává vált. Maga Mărtinaş egy 

elrománosított északi csángó családból származik, de szerzőisége kétségtelenül vitatható. 

Írásait halála után Ion Coja és Vasile M. Ungureanu magyarázatokkal látta el és adta ki. 

Mivel a román állambiztonsági szervek akkor kampányt indítottak az Erdély 

történetének25 magyarországi kiadása ellen, számos válasziratban26 bukkant fel a téma. 

                                                                                                                                                 
18 Lahovari 1898–1904. 
19 Jó példa a Sadoveanu Nicoară Potcoavă regényének német fordítása. Sadoveanu 1971. 50.; 512. 
20 Demény 1999. részletesen tudósít ezzel kapcsolatosan. Lásd a konzuli beszámolót 1893-ból (Gecsényi 
1988.). 
21 Magyar kutatók természetesen szívesen használják ezt az irodalmat Gazda 2002. De még mindig 
hiányzik egy rendszeres feldolgozás. 
22 Németül: Râmneanţu 1944. 
23 Mărtinaş 1985. 
24 Időközben több fordítás jelent meg, az angol nyelvű változatot lásd Mărtinaş 1999. Különösen fontos az 
olasz fordítás, mely egy ferencesrendi kiadónál már 1987-ben megjelent (Mărtinaş 1987.).  
25 A háromkötetes Erdély története. Köpeczi et al. 1986. 

 5



Mărtinaş elmélete a romániai 1989-es változások után is rendületlenül megmaradt, sőt 

még inkább elterjedt.27 Az összességében dilettáns munka éppen a hiányos források 

felhasználásával állítja nagyon vitatható módon, hogy a moldvai csángók állítólag román 

származásúak, akik Mărtinaş szerint tulajdonképpen erdélyi románok, de az 

elmagyarosítás és katolikus vallásra való térítés elől menekültek Moldvába. Könyvének 

hatásai ma már egyértelműen átláthatóak. 

Ez az elmélet az első és egyben az eddigi egyetlen próbálkozás arra, mely a román nemzeti 

csángó identitás helyét a modern román nemzetben határozza és indokolja meg. A szerző 

véleménye szerint eddig kétszeres szégyenfolt tapadt a csángókra, nevezetesen magyar 

származásuk és katolikus vallásuk miatt. A Mărtinaş elmélete azonban a csángókat 

nagyméretű elmagyarosítási próbálkozások áldozataként mutatja be, s így a román 

identitás kérdésének középpontjába állítja. A „Mărtinaş-jelenség” valószínűleg 

szimbiózison alapuló kölcsönhatás eredménye. Ez a kölcsönhatás egyértelműen a helyi 

elrománosított katolikus papság (amely a román nemzeten belül magas pozíciót próbált 

szerezni magának) és a Vasgárda totalitárius népi ideológiája, ill. a kommunista 

erőszakszervezet között alakult ki. A mai moldvai katolikusok elrománosított szellemi 

elitje pontosan ezekben az évtizedekben alakult ki. Mindazonáltal az elrománosított 

moldvai katolikusok számára krónikus problémának fog bizonyulni hosszú távon ennek a 

származási elméletnek a tarthatatlansága. Emiatt számukra mindennemű történelmi 

forrással való szembesítés problematikus. A papság és az elrománosított csángók szellemi 

elitje inkább a katolikus intézmények történelmét taglalja, nem pedig a hívekét és az 

etnikai származásukat. Ennek a gyakorlatnak a jegyében itt a személy- és helyneveket is 

elrománosítják. Ezt a csángókérdéshez való viszonyulást azonban nagyobb 

összefüggésben kell megvitatni. 

 

A Mărtinaş-elmélet képviselői – akik nagyrészt az utóbbi évtizedekben elrománosított 

családokból, közösségekből, településekről származnak –, a román értelmiségiekkel együtt 

azt az időszerűtlen elvet vallják, miszerint az Erdélyben élő székelyek is román 

származásúak. Ez az elképzelés is az 1930-as évekből származik.28 Közös fórumot 

képviselnek a Nagyrománia Párttal,29 a Bákóban 2001-ben megalakított Dumitru Mărtinaş 

                                                                                                                                                 
26 Példaszerű: Coja 1987. 
27 Lásd Bucur 1997.  
28 Lásd Opreanu 1939.; Popa-Lisseanu 1941. 
29 Partidul România Mare – PRM. 
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Társasággal, valamint az 1998 óta Marosfőn minden júliusban megrendezendő 

konferencia résztvevőivel. Ezen a rendezvényen rendszerint a liberális társadalmi 

rendszert és a Romániában élő kisebbségi jogokat tematizálják, valamint a Székelyföld 

további elrománosítását, az áttelepítés-politikát, az építkezési intézkedéseket, valamint a 

székelyek „visszarománosítását“ tárgyalják és javasolják. A résztvevők csoportja a 

következő személyekből áll össze: a Nagyrománia Párt igen ismert vezetői, a jászvásári 

katolikus papság, a Dumitru Mărtinaş Társaság, a Kovászna–Hargita Európai 

Tanulmányok Központjának tagjai, akik szintén szélsőjobboldali román körökben 

tevékenykednek, mint például Maria Ciobanu-Băcanu szociológus, vagy az 1980-as 

években nemzeti kommunista, jelenleg népi (populista) Ioan Lăcătuşu, Románia 

kormányának magas rangú tagjai, valamint néhány nyugati államból származó külföldi. 

 

A magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik. A magyaron, a finnen és az észten 

kívül még néhány nyelv tartozik ehhez a nyelvcsaládhoz, melyet a mai Oroszország 

területén beszélnek.30 A finnugor nyelvészet tanulmányozza ezen kis népek által beszélt 

nyelveket és a beszélők kultúráját. Éppen a kisebb finnugor népek kultúrája és helyzete 

bizonyul hasonlatosnak a csángókéval. Általában rájuk is jellemző az előnemzeti identitás, 

s ki vannak téve a modern nemzeti identitás vonzásának, nevezetesen az oroszokénak. 

Nem utolsó sorban jó összehasonlítási alapot szolgáltat a nyelvi rendszer alakulása.  

Az utolsó finnugrista Yrjö Wichmann volt, aki ezt a párhuzamosságot felfedezte. Az 

1906–07-ben végzett, csángó nyelvjárásokkal kapcsolatos terepkutatásai ma is 

irányadóak.31 Azóta nem végeztek összehasonlító kutatásokat. A Wichmann által kiadott 

írások főként nyelvi anyagot tartalmaznak, hagyatékában ellenben van egy expedíciós 

napló, mely fontos tájtörténeti feljegyzéseket is tartalmaz. A moldvai tartózkodása alatt, 

1907 márciusában tört ki a parasztfelkelés, melyben néhány csángó falu (elsősorban 

székely-csángó közösség) is részt vett. Feljegyzései során betekintést nyerhetünk a 

konfliktusok magyar vonatkozásaiba.32 Írásai továbbá 42 csángó település nemzetiségi-, 

nyelvi és vallási kapcsolatairól szolgáltatnak adatokat.33

A cári Oroszország pontosan követte a Duna menti fejedelemségek fejlődését az Oszmán 

Birodalom ellenében, elsősorban abból a meggondolásból, hogy majd a balkáni népek 

                                                 
30 A következő népcsoportok nyelvei: manysi (vogul), hanti (osztják), komi (zürjén) és mari (cseremisz) 
tartoznak többek között ide. Hajdu–Domokos 1987.; Nanovfszky 2004. 
31 Wichmann 1936. 
32 Lásd Wichmann 1936. IX–X., a hagyatékával kapcsolatosan XI. 
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védőhatalma lesz, akiket gyakran elfoglaltak hosszabb időre is a XVIII. és a XIX. 

századok alatt.34 A hosszan tartó orosz–román kapcsolatok ellenére nem túl gazdag a 

témához kapcsolódó irodalom. Ennek az az oka, hogy a román értelmiségi réteg elfogult 

Oroszországgal szemben. A román nemzetállam megalakulása idején a román állam elitje 

politikailag és szellemileg is szakított az orosz védőhatalommal.35 Az új államot 

olyanszerűen modernizálták, hogy meggondolatlanul átvették a nyugati intézményi és 

politikai modelleket, majd azokat a saját keletszláv hagyományaikra építették. Azontúl 

már tagadták a román nyelvben és kultúrában élő és érvényesülő jelentős szláv elemeket 

és hatásokat. Számukra csupán a románok latinitása volt irányadó.36

Az orosz közigazgatás tisztviselőinek azonban pontos adatai vannak a Duna menti 

fejedelemségekben hátrahagyott iratanyag holléte felől, ezen kívül sok kiadott forráshoz 

van hozzáférésük, habár azokat alig használják.37 Nagy lehetőséget látok abban, hogy 

ezeknek a dokumentumoknak a moldvai katolikusokkal kapcsolatos aspektusait is 

megvizsgáljuk. A magyar csángókutatás ilyen téren még nagyon a kezdetén jár. Ezen kívül 

számos olyan orosz nyelvű útleírás létezik Moldváról és Havasalföldről,38 melyekben 

szintén találnánk csángókkal kapcsolatos adatokat.  

 

Ugyanez vonatkozik azokra az időszakokra is, amikor a Habsburg Monarchia közvetlenül 

hatott a Duna menti fejedelemségekre.39 Habár ebből a korszakból rengeteg leírás és 

dokumentum áll rendelkezésünkre,40 még a könnyen hozzáférhető német nyelvű, 

csángókra vonatkozó útleírások sincsenek rendszeresen elemezve.41 Ugyanakkor az első 

világháború idejéből származó tanulmányok is feldolgozásra várnak,42 ugyanis ezidőben a 

moldvai csángó települések nagyobb része összeütközések, felvonulások színhelye, sőt 

elfoglalt terület volt. 

 

                                                                                                                                                 
33 Wichmann 1936. VII–IX. 
34 1739-ben Moldva elfoglalása, 1769–74 között Moldva és Havasalaföld újabb elfoglalása, az 1788–1791 
közötti, az 1806–12 közötti elfoglalás, 1828–1849/53 között Oroszország védnöksége, 1806–12 között 
Besszarábia elfoglalása, amelyet majd Oroszországhoz csatolnak. 
35 Lásd Farca 1992-ben megjelent disszertációja gazdag irodalmát; Maier 1989.  
36 A szláv nyelvi kontaktusokkal kapcsolatosan lásd Tornow 2001.; Schmidt 1995. 
37 Lásd Farca 1992. 8.; 10. skk.  
38 Lásd a nagy terjedelmű könyvészetet Farca 1992. 479. skk. 
39 Így csatolták Olténiát 1717–1739 között és Bukovinát 1774/75 óta a Monarchiához, 1788–1791 között 
újra elfoglalták Moldva és Havasalföld részeit, akárcsak 1853–56 között. 
40 Heppner 1984. 
41 Heitmann az 1775 és 1918 közötti utazások leírásának terjedelmes listáját nyújtja. Heitmann 1985. 
42 Schmidt 1995. 192–195.; Seres 2003a. 
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Egy további, sokat ígérő forráscsoportot eddig szintén figyelmen kívül hagy(t)unk. A 

Duna menti fejedelemségek évszázadokon keresztül az Oszmán Birodalom igája alatt 

álltak. Mivel a törökök számára igen fontos volt a leigázottak vallási mássága, 

valószínűleg irattáraikban ezzel kapcsolatos adatokra bukkanhatunk, ha a forrásaikat 

rendszeresen áttanulmányozzuk. Ezen kívül kiemelendő a nyugati szerzők számos leírása 

az Oszmán Birodalommal kapcsolatosan. Ez is bizonyára aranybánya lenne, ami a 

moldvai katolikusokkal kapcsolatos adatokat illeti. De még a magyar nyelvű műveket is, 

mint például a Fényes Elek43 rendszeres monográfiáját csupán véletlenszerűen használják 

fel a kutatók.44 Éppen a XIX. században nőtt meg a Törökországról szóló európai 

publikációk száma. Itt természetesen a Duna menti fejedelemségeket is leírták, részletesen 

tárgyalták az itteni lakosság kapcsolatait. Lejeannál még egy térkép is fellelhető, ahol a 

csángó települések is be vannak jelölve.45  

A csángókutatás eddig egyáltalán nem vizsgált területe a régészet. Itt nem a honfoglalás 

előtti (a IX. évszázad végéig) régészetre kell gondolni, amikor a magyarok Moldva 

területén megtelepedtek,46 hanem a középkori és az újkori emlékek kutatására. A moldvai 

katolikusokkal kapcsolatos források többször is említést tesznek olyan templomok 

romjairól, melyeknek még a XIX. és XX. században is létezniük kellett. Ebben a régióban 

nagyon sok katolikus templom épülete régebbi korból származik.47  

A legegyszerűbb határjárás is változatos felszíni lelethez vezet. 1990-ig nem lehetett 

rendszeres leltárt vezetni, az ország politikai helyzete miatt még egy részleges felszínes 

kutatás is kizárt volt. Úgy tűnik, a román régészet, mely továbbra is a dáko-román 

kontinuitás doktrínáit bizonyítja, még a fordulat után sem bocsátkozik ilyenszerűen ebbe a 

témába. Mivel korábbi periódusokból származó eredmények hiányzanak, feledésbe merült 

például az évszázadokig jól ismert milkói püspökség székhelye is. Nagyon sokan felróják 

az archeológiai kutatásnak a politika túlzott, tudománytalan közelségét.48 Egy rendszeres 

                                                 
43 Fényes 1854. 
44 Mátai 2000.  494.; 498. 
45 Lejean 1861. 36–38. 
46 Még itt is óriási hiányosságok mutatkoznak a kutatásban. Fodor 1984.; 1993.; Berend 2001.; Spinei 
1986. 
47 A mai templomok építésével kapcsolatos adatok: Szabó T. 1993. 35–39. 
48 Ezen a területen ilyen értelemben sajnos hagyományról van szó. Ezzel kapcsolatosan lásd: a XX. 
századról Horedt 1988.; Délkelet-Európával kapcsolatosan általában: Wailes–Zoll 1995. 
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hely- és dűlőnévkutatás – amit eddig nem végeztek49 – sokat segítene a történelmi 

településhálóra vonatkozó ismereteink megalkotásában.  

Kevésbé fejlett Moldvában a regionális kutatás, ahol főleg a helyi monográfiák 

hiányzanak. Míg Erdélyben ezen a területen sok kutatási eredmény áll rendelkezésünkre,50 

a román fejedelemségekben csupán a Dimitrie Gusti által végzett, két világháború közötti 

bukaresti faluszociológiai kutatás mutatott fel lényeges eredményeket.51 Az utóbbi 

évtizedben magyar nyelven is megjelent néhány csángó falu monográfiája,52 melyekben a 

kutatás, sajnos csak a már kiadott forrásokra támaszkodhat, mivel az állami és az egyházi 

archívumok nem hozzáférhetőek. Sajnos a néhány, inkább a publicisztika körébe 

sorolandó, román részről származó cikk nem felel meg a tudományosság elvárásainak, 

hanem az állami beolvasztási politika körébe tartozik, melynek feladata a csángó kultúra 

történelmi megalapozottságú beépítése és áthelyezése a román etnikumba.53 A jászvásári 

püspökség 120 éves fennállásának jubileumi ünnepsége 2004-ben további, hasonló jellegű 

mű kiadását eredményezte.  

A moldvai csángók a katolikus egyházhoz tartoznak. Az egyház képezi identitásuk 

legfontosabb részét. Ortodox környezetben szórványkatolikusokként különleges helyet 

foglalnak el az ortodox valláshoz való egyetemes kapcsolataikban. Ezek szerint a csángó 

történelem nagy érdeklődésnek kellene örvendjen a Vatikán és a ferences rend részéről (ez 

a rend, főleg a minoriták nagy kötelezettséget vállaltak Moldvában az idők során). De 

sajnos ez nem így van. Mai napig ignorálják a csángók származását és történelmét, annak 

ellenére, hogy számos népességi adat áll a Vatikán rendelkezésére, ugyanakkor az 

Erdélyben, illetve Magyarországon tevékenykedő magyar katolikus egyház is támogatja 

ezeket a kutatásokat. Fontos, katolikus háttérrel rendelkező magyar csángó kutatók54 

megpróbálták felkelteni már a ’30-as években a Vatikán érdeklődését a csángók iránt.55 De 

sajnos a túlzottan nacionalista román római katolikus egyház nagyméretű beolvasztási 

                                                 
49 Csupán néhány csángó falu helynevével kapcsolatos kutatás áll rendelkezésünkre, példaképpen Halász 
1981.; 1983a.; 1983b.; 1886.; 1987., ezen kívül természetesen román nyelven helységtár, amely sajnos a 
dűlőneveket alig veszi figyelembe. 
50 Természetesen nagyrészt erdélyi szász és magyar részről. 
51 Lásd Gusti 1937.; Amzăr 1939. 
52 Pusztináról lásd Bartha 1998., valamint különböző helységek adatairól a Moldvai Magyarság folyóirat. 
53 A Lumina Creştinului egyházmegyei folyóiratban számos rövid helységmonográfia található: a 
comaneşti-i/kománfalvi parókia (Lumina Creştinului 03/2000); a burueneşti-i/burjánfalvi parókia (Lumina 
Creştinului 05/2000); a traiani/trajáni parókia Bákó megyében (Lumina Creştinului 12/2000); Ştefan cel 
Mare parókiája (Lumina Creştinului 06/2001); Ploscuţeni/Ploszkucény (Lumina Creştinului 07/2001). 
2003-ban és 2004-ben további parókiákról szóló monográfiákat adtak ki. 
54 Például Domokos Pál Péter. 
55 A katolikus Szent István Társaság kiadásában ezzel kapcsolatos publikációk Budapesten. Domokos 1979. 
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próbálkozásai Moldvában eddig nem váltottak ki észlelhető beavatkozást Rómában. 

Kutatástörténetileg azért van fontos szerepe ezeknek a körülményeknek, mivel az Arens–

Bein56 2003-ban kiadott munkáját leszámítva semmiféle egyházpolitikai kutatás nem áll 

rendelkezésünkre a csángókérdéssel kapcsolatosan. Ez a kutatási kezdeményezés jelentős 

eredményeket ígér.  

Ezidáig még a bukaresti (1883–2004) és a jászvásári (1884–2004) katolikus 

egyházmegyék történelme sem áll rendelkezésünkre. Sem a külföldi papság származását, 

sem szellemi és szociális hátterét nem vizsgálták. Nem tisztázott, hogy valamely 

időpontban is szakítottak-e a moldvai katolikus irányzattal. 15 évvel a fordulat után még 

mindig nincsenek adataink a jászvásári katolikus egyházmegye és a Romániában 1989-ig 

tartó kommunista diktatúra közötti kapcsolatról. Még nem vizsgálta meg senki a moldvai 

magyarok településeit és szociális rétegeit, ahonnan a helyi papságot választották. 

Továbbra is tabutéma, hogyan viszonyult a jászvásári egyházmegye külföldi és helyi 

papsága a XX. század két totalitárius irányzatához: a fasizmushoz és a kommunizmushoz. 

A Vatikán, a román állam, és a jászvásári, illetve a bukaresti egyházmegyék viszonya a 

moldvai katolikusok 1883 utáni kérdésében termékeny területeket fedhet fel. Különösen 

érdekes Románia szerepe a Vatikán új, 1960-tól kezdődő keleti politikájában. Napjainkig 

tisztázatlan az ortodox román egyház viszonya az elrománosított katolikus csángókhoz, de 

főként az, hogy a román római katolikus egyház miért csupán a XX. században alakult 

meg egy hagyományos, ortodox érseki főegyházmegyében az ortodox nemzeten belül. 

 

További kérdések várnak válaszra a moldvai csángók történelmével kapcsolatosan. Már 

Benda Kálmán rámutatott, milyen eredményesek lennének a moldvai katolikusokkal 

kapcsolatos források a Moldva egyetemes történelmének megírásában.57 A román 

történészek tartózkodó magatartást tanúsítanak a források használatával szemben, pedig ez 

a nagy terjedelmű készlet épp a forrásokban szegény vidék számára bírna nagy 

jelentőséggel. A csángók politikai és gazdasági szerepe a XVIII. és korai XIX. századi 

Moldva fejlődésére vonatkozóan egyértelműen tisztulni fog Benda okmánytárának 

folytatásával.58  

A moldvai katolikusokkal kapcsolatos komparatív munkák sajnos szintén hiányzanak. Egy 

olyan néprajzi-történelmi kutatást lehetne például végezni, amely a következő 

                                                 
56 Arens–Bein 2003. 
57 Benda 1990. 12. 
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közösségeket hasonlítja össze: a moldvai román római katolikus egyházat a Kelet-

Szlovákiában élő görög katolikus szlovákokkal, a magyarországi, szlovákiai, romániai és 

kárpátaljai magyar görög katolikusokkal, a Kyklados és a Jón szigeteken élő görög 

katolikusokkal, a grúziai katolikusokkal, a XVII. és XX. századok közötti görög 

katolikusokkal, illetve az ortodox lengyelekkel, vagy az ortodox finnekkel és 

karéliaikkal.59 Megjegyzendő, hogy a fent említett csoportokhoz tartozó kutatók sem 

régen, sem most nem vették fel egymás között a kapcsolatot és ezáltal a csángó kérdéssel 

foglalkozókkal sem. Szintén a termékenyebb kutatás érdekében lenne érdemes olyan 

fontos forrásokat, mint például a Bandinus Codexet fordításban, megfelelő 

magyarázatokkal ellátva az európai tudományos közönség rendelkezésére bocsátani 

Nyugaton is. Ez az igény természetesen vonatkozik a részint nehezen elérhető régebbi 

román szakirodalom publikálására is.60  

 

A téma összefüggései össz-európai szempontból 

Moldva az elmúlt évszázadokhoz hasonlóan jelenleg is Európa legkevésbé fejlett 

vidékeihez tartozik. Itt napjainkban is az ún. harmadik világ számos jelenségével 

találkozhatunk. Ez vonatkozik úgy a politikai kultúrára és mentalitásra, mint a gazdasági 

viszonyokra, infrastruktúrára, valamint a lakosság mindennapi életének számos területére. 

Távolsága 1989 után sem csökkent Nyugathoz vagy Kelet-Európa többi országához 

képest. Tulajdonképpen a kultúrgeográfiai adottságok és az elmúlt évszázadok idején 

alkalmazott téves strukturális fejlesztések miatt a lakosság nagyobb részének életében itt 

egy középszerű életszínvonal elérése sem várható. Ez vonatkozik a moldvai katolikusokra 

is. Kérdés, hogy hova fejlődnek a még el nem románosított csángók, és milyen 

következményei lesznek, ha az elrománosított csángók elkerülhetetlenül szembesülnek az 

információs korszak technikai fejlődésével, illetve, ha a világi és az egyházi elit szembesül 

a moldvai csángók reális származásával és elődjeinek történelmével. Továbbra is nyitva 

marad a régóta elhúzódó beilleszkedésük a nyilvánvalóan domináns romániai ortodox 

többségi társadalomba és természetesen a moldvaiba.  

                                                                                                                                                 
58 Ezen jelenleg Budapesten dolgoznak. Remélhetőleg figyelembe fogják az itt megemlített forrásokat is. 
59 1989 óta alapvető monográfiákat és forrásgyűjteményeket adnak ki Nyíregyházán a Kárpát-Ruszin 
Intezét keretén belül, Udvari István irányítása alatt, a Duna-Kárpát térségében élő görög katolikus 
közösségek történelméről.  
60 Radu Rosetti 1905-ös munkáját Miskolczy Ambrus adta ki kritikai kiadásban 2004 őszén Budapesten 
magyar nyelven az Arens–Bein és Demény előszavával. Miskolczy 2004. 
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Még nem tudni, milyen lesz a létszámában és fontosságában egyre csökkenő, sőt 

területileg is szétforgácsolt romániai görög katolikus egyház kapcsolata – melynek állandó 

jelenléte főleg a római katolikus egyházpolitikusok számára jelent kellemetlen akadályt, 

akik az ortodox világhoz próbálják ezt közelíteni – az új, egy évszázad alatt megalakított, 

európai viszonylatban is igen vitális és aktív román római katolikus részegyházzal, ami a 

saját létjogosultságukat illeti. Egy plurális román állam és egy nyitott demokratikus román 

társadalom kialakulásának követelménye, hogy a Moldvában élő katolikusok számára 

biztosítsák saját történelmük és kultúrájuk megismerését, ami magába foglalja azt is, hogy 

saját választás alapján potenciálisan a magyar kultúrából részesedhessenek.  

 

A moldvai csángók jelentősége a tudomány számára 

A csángó témával számos társadalomtudományi diszciplinában lehet tudományos szinten 

foglalkozni. Olyan szakterületeken kívül, mint a középkori és az újkori, valamint a kelet-

európai történelem, megemlíthetjük a néprajzot, a szociológiát, a történeti antropológiát, a 

kultúrgeográfiát és a vallástudományokat. A moldvai csángók részben előnemzeti 

identitásformája vizsgálható ugyanakkor egy nemzetiségek feletti, tehát az egész világra 

kiterjedő tudományos diskurzus keretében is. A moldvai csángókról szóló adataink egy 

írott forrásokban igen szegény vidéken a történetírás számára fontos készletet 

szolgáltatnak úgy minőségileg, mint mennyiségileg. Ez vonatkozik Moldva általános, 

valamint a vidék szociális és gazdasági történelmére is. Nem utolsó sorban változatos 

információkat szolgáltatnak a román lakosságról és az ortodox egyház életéről. A román 

kutatók tehát nem aknázzák ki kellőképpen ezeket a forrásokat, miközben a magyar 

kutatók elsősorban csak a csángókra összpontosítanak. 

A csángó téma kutatása során az ország történelmén kívül jó betekintést nyerünk az 

Oszmán Birodalom peremvidékének és a lengyel-litvánoknak mindennapjaiba, illetve – 

összevetve a grúz királyságokkal és fejedelemségekkel –, a „Congregatio de Propaganda 

Fide“ belső kapcsolataiba, valamint a katolikus misszióstörténelembe egyszerre. Moldva 

azért is nagyobb figyelmet érdemel ebben a kontextusban, mert mind a mai napig 

összekötő területet alkot a római és a bizánci egyház között. Róma modern egyházi 

politikáját könnyen nyomon követhetjük a moldvai csángók példáján, ami az ortodox 

vallást, a görög katolikus egyházak áttelepítését és az anyanyelvű lelkigondozást illeti.  

Az európai etnológiai kutatás szempontjából a moldvai csángók egy nyugaton már nem 

létező előnemzeti identitásformát éltetnek, amit elsősorban felekezetük határoz meg, így a 
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csángók kérdésének összehasonlító vizsgálata hozzásegít az európai identitásformák 

történetének árnyaltabb megértéséhez. A jelenlegi „modern” identitások és a vallásos 

világnézetek összeütközése a „premodernnel”, és az ebből származó társadalmi 

konfliktusok is könnyebben értelmezhetőek a román nemzetállamnak a csángó identitással 

való szembesítése kapcsán. Ezenkívül a moldvai csángók mai helyzete szemléltető 

eszközként használható a modernizálás/modernizálódás problémáira, melyek a harmadik 

világ számtalan államában előfordulnak. 
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