
agypéntek szenvedése magában 
hordozza a feltámadás ígéretét – ez 
az egyik általam tisztelt és nagyra 
becsült idős pap bácsitól hallott 

mondat jutott eszembe Duma-István András 
Csánglia című, újabb verseskönyvét lapozgatva, 
olvasgatva. A kötetbe válogatott versek ugyanis 
derűt sugároznak. A lírai fűzér alaphangulatát az 
Új idő című vers szabja meg: nem kesereg a köl-
tő, hanem hálát ad a sorsnak, a Gondviselőnek, 
hogy az ő csángó népe megvan, jól van. Ugyan-
akkor áldást kér népére, s kéri, tartsa távol tőle a 
gonoszt. Tehát Duma András bizakodó.

Első látásra, hallásra meglepő ez a megköze-
lítés, ugyanis a moldvai magyarok kérdésében 
többnyire zokszó, panasz, kesergés hallható, ol-
vasható, többnyire elsiratják a nyugati keresztény-
séghez tartozó legkeletibb magyar népcsoportot. 
S a „megmentésükre” irányuló munkában sok az 
amatőrizmus, a tudatlanság, a mítosz, s gyakran 
hallani az etnobiznisz minősítést is.

Tény, hogy a sors, a történelem ehhez a ma-
gyar közösséghez volt a legmostohább, mely 
olyan körülmények között maradt meg magyar-
nak, hogy soha nem élt magyar állami szerve-
zetben, soha nem volt többségi. Idegen test volt 
nyelvi, vallási szempontból egyaránt.

Mindezek ellenére Duma-István András 
bizakodó. Bizakodása pedig biztos hovatarto-
zás-tudatán alapszik. Saját és közössége tudatán, 
azon a tudaton, amely megtartotta a moldvai 
magyarokat magyarként – évszáza dokon át. 
Versei a magyar kultúra moldvai feltámadásának 
jelei. A szerző személyes példájánál maradva: első 

verseiben, írásaiban a magyar hangok jelentős ré-
szét még román betűkkel jelölte, majd fokozato-
san tanulta meg a magyar helyesírást, olyannyira, 
hogy ma magyar nyelvet tanít s magyar nyelvű 
foglalkozásokat vezet falujában, Klézsén. Még 
a kilencvenes évek elején mesélte Berszán Lajos 
atya, akkor még gyimsefelsőloki plébános, ké-
sőbb az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium 
alapítója, igazgatója, hogy találkozott Moldvá-
ban olyan asszonnyal, aki magyar imakönyvből 
sajátította el a magyar betűvetést: megkereste 
benne a Miatyánkat, s rögzített minden betűt. 
S döbbenetemre, ugyanezt mesélte el Duma-Ist-
ván András is, imakönyv volt az ő ábécéskönyve 
is. Van ebben valami sorsszerűség, felfedezni ben-
ne a gondviselés erejét.

A költő felfedezője, első szerkesztője Fe-
renczes István volt, az általa vezetett Hargita Ki-
adó jelentette meg első könyvét is. A kötet elősza-
vában Ferenczes megjegyzi: „Bevallom, először 
csak a nyelv érdekelt, amolyan nyelvészeti csodá-
nak véltem szövegeit. Aztán lassan felfedeztem 
mélységeit. Ez az ember gondolkodik, töpreng, 
vívódik, az élet nagy kérdésein gyötrődik, az em-
beri sorsnak élet–halál–szerelem kérdéseit szen-
vedi, elmúlás–megmaradás paradoxonjai között 
őrlődik, mint minden alkotó, ki mást és jobbat 
akar.....”

Akkori megállapításai ma is helytállóak, jelen 
kötetre is érvényesek.

A gyűjteményben szereplő verseket négy 
nagy fejezetbe tagolta a szerző, a szerkesztő: I. 
A gyógyító bagyók című fejezet címadó verse 
hosszasan taglalja a Klézse környéki gyógynö-

vények felhasználási módját, s nem marad el az 
intés sem: „Mindenből jó a kevéske / Megenged 
minket életre / S nem ét el lassan étellen / étető 
étel méreggel // A bölcs gyümölcs a bölcsesség / 
a mennyből kevés Istenség…” 

A versek a természetről, annak szépségei ről, 
illetve az természet és az ember szerves egysé-
géről, együvé tartozásáról szólnak. A háttérben 
azonban – mintegy analógiaként, súlyos sors-
problémák húzódnak meg, s e problémák meg-
oldására szintén a természet adja a receptet.

A II. Másodok az országunkba cím alá cso-
portosított versek, versciklusok a magyarság 
történelmének és eredetmítoszainak különböző 
vetületeit boncolgatják. Itt is hadd idézzek pár 
sort a Tavaszi román közmondások című versből: 
„Mert vérem magyar és szavam / És magyar a 
gondolatom / Értem román nyelvű testvérem / 
Mint magyart egyből megérzem // Mert ő a ma-
gyar ő érzi / a szokásait megőrzi / Még akkor is 
ha románul / A földön jár és boldogul.” E sorok-
ból az is kitetszik, hogy a kultúra, a magyarság 
nem egyedüli hordozója a nyelv…

III. A tátos kokas fejezet inkább a gyermekek-
nek szól, sűrű utalásokkal itt is a természetre, a 
környezetre, az ég madaraira és a föld lakóira. 

A csángó ember egyik legfontosabb jellem-
zője a mély vallásosság. Duma-István András is 
fejezetnyi istenes verset válogatott e kötetbe, IV. 
Szent Illyés tisztítása címen.

Újjászületés című versének utolsó sorai: „Az 
én múzsám mást is lát / Nem ismerve a határt / 
Rám szól lassan figyelmesen / Fejezzem be ér-
telmesen”. E kis könyvismertető értelmes befe-

jezése mi más lehetne, mint ismételten felhívni 
a figyelmet arra, hogy a nagypéntek szenvedé-
se magában hordozza a feltámadás ígéretét. A 
moldvai magyarok kapcsán többnyire csak a 
nagypéntek jut eszünkbe, búsuljuk, siratjuk e 
népcsoportot, holott tanulnunk kellene tőlük. 
A moldvai magyarok sorsa figyelmeztetés kelle-
ne legyen számunkra: nyelvét kívánja védeni az 
a közösség, amely – mint már említettem – soha 
nem élt történelme folyamán magyar állami 
szervezetben, de megmaradt különálló, önálló 
entitásként. Etnikai és vallási kisebbségi léte pár 
századdal korábban kezdődött, mint a székelysé-
gé – így együttélési tapasztalatai és túlélési tech-
nikái is fejlettebbek. Ha mást nem, hát legalább 
ezt kellene megtanulnunk tőlük. Ugyanis ha a 
román nemzetállami szemlélet tovább él, a szé-
kelyek sorsa is a csángósodás lesz. 

De Duma-István András bizakodva írja 
egyik versében: „Megfordult az idő ez részen / 
Már létezik minden képen / A múltból jött meg-
ébredve / A halálból ébredésbe.” 

Ezt a bizakodást hivatott elültetni bennünk a 
kézdivásárhelyi Zelegor Kiadó könyve.

Sarány István
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Moldvai magyar asszonyok ima közben  fotó: ádám gyula

vallási életen belül, a keresztény hitben a fel-
támadás szónak a következő két jelentése 
használatos: 1. ’Krisztusnak kereszthalála 
utáni újra életre kelése’; 2. A katolikus vallás 

szóhasználatában: ’nagyszombat délutáni szertartás, kör-
menet’. Az első jelentéshez kapcsolódik a következő evan-
géliumi részlet: (…) Az angyal pedig megszólalván, mondá 
az asszonyoknak: Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a meg-
feszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint 
megmondta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az 
Úr. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, 
hogy feltámadott a halálból… (Máté evangéliuma 28., 5–7.) E 
szerint az evangélium szerint a Jézus név jelentése: ’szabadító, 
üdvözítő, boldoggá tevő’. A legtöbb keresztény nemzetnél a Jé-
zus név a tilalom alá eső nevek csoportjába tartozik, úgynevezett 
tabunév, nem adható fiúgyermeknek. Névtudományi munkák 
szerint a Jézus nevet csak a spanyolok, illetve Dél-Amerika spa-
nyol nyelvű lakói használják. A név jelentésének ismeretesek 
újabb magyarázatai is. Ezek közé tartozik például Kálmán Béla 
néhai jeles debreceni nyelvtudós, egyetemi tanár. Ő azt mondja, 

hogy a legjellemzőbb zsidó nevek olyan összetételek, amelyek-
nek egyik tagja ’Isten’ jelentésű szó. Ez volt a zsidók istene, Jahve 
vagy Jehova. A Jehova forma benne rejlik a héber Jehosua válto-
zatban, az egyik magyarázat szerint jelentése: 1. Jahve az üdvös-
ség; 2. akinek a segítsége Istentől való. A Jehosua név alakválto-
zatának tekintik a kutatók a Jézsua és Jézus formát is. Az egyik 
angol kutató szerint a Jézus forma eredeti jelentése ez lehetett: 
’csodatevő, orvos, jövendőmondó, varázsló’. A görögön át elter-
jedt Krisztus a klasszikus héberből származó Mesiah (Messiás 
= felkent) fordítása. A Szentírás lefordítása nyomán az egyházi 
latinban a Messiás ilyen jelentésekben élt: ’Isten küldötte, a meg-
váltó, a fölkent király’. A keresztény szó latin és olasz származta-

tását nem fogadja el a szótörténeti kutatás. Végső forrásának 
a ’Krisztus’ jelentésű görög szót tartja. Nyelvünkben is ez a 
fő jelentése: ’Jézus tanítását valló, megkeresztelt személy’. A 
keresztény szónak van keresztyén változata is. Közel három 
évszázada már, hogy a két alakváltozat felekezeti megoszlást 
mutat: a keresztény – a kereszt szó hatására – a katolikus, a 
ty betűs keresztyén pedig a protestáns (református, unitári-
us, evangélikus) szóhasználatban él. A két változat közül a 

keresztyén az eredeti. Az a legvalószínűbb a szakirodalom sze-
rint, hogy a szlovén kristján formából alakult ki a szó eleji más-
salhangzó-torlódás feloldásával és hangrendi kiegyenlítődéssel.

A locsol, locsolás, locsolók gyakorító képzős változatait: 
a locsolkodik, locsolkodás, locsolkodók formákat nem kell 
helytelenítenünk, mert ezek is szabályos alakulatok, nyelvte-
rületünk számos részén használják, nagyobb szótáraink is szá-
mon tartják őket. Székelyföldön leginkább a locsol és öntöz 
forma járja származékaival együtt. Sem a húsvét, sem az ünnep 
szót a mondat belsejében nem kell nagy kezdőbetűvel írnunk, 
mert ezek nem tulajdonnevek. A jókívánság így helyes: Kelle-
mes húsvéti ünnepeket kívánok!

Megváltó, Isten küldötte 
                             helyesen n Komoróczy György A
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Duma-István András

      Új idő
Isteni feltámadásban 
Ragyogó álmodozásban 
Hegyet bontom földet ontom 
A világomat megcsodálom

Gyönyörű csángó népemet 
Az ő lelkét és lelkemet 
Amelyből koptam értelmet 
Gyümölcsöst növelve s hegyet

Úgy mozognak mint a hangyák 
Eső után gyönyör gombák 
Gyémántok az idő kincsbe 
Terméket fogják bilincsbe

Elrejtik a kősziklát 
Ez helyett gabona magját 
Megtermékenyültetve 
Ez hegyet a mennyekbe

Figyelj Uram nézzél rájuk 
Itt a szentek nem is bábuk 
Úgy vigyázzál kérem rajtuk 
Ha elvesznek bánod s bánjuk

Legyen neked a Lucifer 
Mely forogjon mint henger 
Tisztítson a sok jóba 
Ne rontson a csángókba

Csángó maradjon angyalnak 
Mennyországban birodalomnak 
Ne áldozzad pogány hitbe 
Őrizd meg az Édenkertbe

Duma András és a feltámadás ígérete


