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A mű segédeszközként van elkép-
zelve a néprajzosok, történészek 
számára, akiknek ezután nem kell 
mindig az elején kezdeniük egy-
egy téma feldolgozását. Mostantól 
senki nem mondhatja, azért nem 
születnek nagy szintetizáló művek, 
mert alapkutatást kell végeznie – 
íme, itt van a korpusz feldolgozva, 
rendszerezve, az újabb gyűjtések 
pedig aligha hoznak eget rengető 
újdonságokat, inkább csak árnyal-
ják a már kialakult képet.

A kötetsorozat személyek, té-
mák, motívumok szerint osztá-
lyozza a mondákat, majd a XI. kö-
tetben elemzi is ezek rendszerét és 
tagolódását. Nimródtól (Hunor és 
Magor apjától) kezdve a 19. és 20. 
század kiemelkedő alakjaiig min-
denki benne van, aki a magyar 
mondavilágba bekerült.

Csaba királyfi  a Balkánon

Magyar Zoltán összegyűjti azo-
kat a történeteket is, amelyek a 
magyar folklórban élnek a szom-
szédos népek mitikus alakjairól. 
Például a II. A kötet G 91–110. fe-

jezetének hőse Králjevics Márkó 
(Márkó király) 14. századi szerb 
király, aki a törökök elleni harcai 
során lett délszláv nemzeti hős. A 
vajdasági magyarok között gy űj-
tött szövegek bizonyára a délszláv 
kutatóknak is érdekesek lehetnek. 

Ugyanígy regisztrálja azokat a 
történeteket, amelyek a környező 
népek mondavilágában élnek ma-
gyar hősökkel kapcsolatban. Igaz, 
a szemlézendő anyag óriási, no 
meg a szerző sem ismerhet min-
dent más nemzetek folklórjából, 
emiatt óhatatlanul maradtak ki 
egyes mondák, sőt teljes mondai 
hősök (lesz tehát mit dolgozni a 
további pótköteteken). 

Az alábbiakban egy ilyen, a dél-
szláv folklórban nagy szerepet ját-
szó magyar (székely) hősről szólok 
annak a reményében, hogy sikerül 
ezt is kibontania Magyar Zoltán-
nak az elkövetkezőkben. 

A már említett, 14. századi 
Králjevics Márkó mellett tűnik 
fel egy Szekula fi úcska (Szekula 
Detence) vagy Szekula bán (Ba-
novics Szekula) nevű hős, akinek 
neve minden kétséget kizáróan a 

székely népnévvel van kapcso-
latban. Ez a Szekula az, aki meg-
öli Korun Aramiját, Králjevics 
Márkó ellenségét. Szekula fi -
úcskát általában Hunyadi János 
unokaöccsének, Székely János-
nak tartják,1 ám egy közelebbi 
vizsgálat során kiderül, hogy ő 
egy időtlen hős: feltűnik Králje-
vics Márkó, majd az ötven évvel 

későbbi Hunyadi János, majd 
Zrínyi Miklós (16. század köze-
pe) oldalán is.2 

Szekula fi úcska jellemzői több 
mint érdekesek számunkra: ő 
egy égi harcos, aki repül ő kí-
gyó (sárkány) képét veszi fel.3 
Egyben zduhacs is, azaz olyan 

sárkányember, hős, aki termé-
szetfölötti erővel rendelkezik, 
hogy megvédje országát, népét 
a természeti katasztrófák ellen, 
s aki álmában képes elhagyni a 
testét. A zduhacs a magyar táltos 
délszláv megfelelője.4

És akkor próbáljuk mindezt 
a mi népi hősünkre, Csaba ki-
rályfi ra vonatkoztatni:
 Szekula fi úcska ugyanúgy fi -

atal, mint a mi Csaba király fi únk
 Szekula fi úcska időtlen, több 

korban is megjelenik, Csaba ki-
rályfi  nemzedékekkel később 
visszajön a szorongatott széke-
lyek megsegítésére
 Csaba király fi  bemegy Gö-

rögországba, azaz a Balkánra, és 
ott is ragad. „Akkor gyere vissza, 
mikor Csaba Görögországból”, 
(azaz soha), mondják a székelyek 
a 13. században. Szekula fi úcska 
egy délszláv nemzeti hős, aki vi-
szont nemzetiségére székely (mint 
ahogy a Hunyadi Jánoshoz kap-
csolódó mondaköréből kiderül)
 Szekula fi úcska táltos, el-

hagyja a testét, ugyanúgy, mint 
a mi Szent László királyunk, ki a 
tatárok Moldvából való 1345-ös 
kiűzése során eltűnik a nagyvá-
radi koporsójából, és a székelyek 
hadait vezeti. Szent László a ke-
resztény Csaba király fi , aki népe 
megmentésére siet.

A fentiekből a napnál világo-
sabban látszik, hogy nem Hu-
nyadi János eléggé obskúrus 
unokaöccséhez, Székely János-
hoz kötődik e mondakör, hanem 
a székelyek Csaba királyfi jához.

Még ha néha ki is kell egészíteni 
újabb adatokkal (mint a fentiek-
ből kiderült), Magyar Zoltán mo-
numentális, 12 kötetes katalógu-
sa nagyban segít, hogy szétszórt 
adatainkat rendszerbe tudjuk he-
lyezni. Alighanem hosszú-hosszú 
időre ez lesz a néprajzosok, mon-
dakutatók bibliája.

Magyar Zoltán: A magyar tör-
téneti mondák katalógusa I-XI. 
Kairosz Kiadó, Budapest, 2018
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ott voltunk
GYERMEKKORTÓL A GYERMEK ÉRKEZÉSÉIG, ÉS TOVÁBB Péter Beáta

Amikor elkészült a könyv kéz-
iratával, többen is megkérdezték 
tőle, hány esztendő alatt gy űj-
tötte össze az anyagát – magya-
rázta Halász Péter, aki, noha sze-
mélyesen nem tudott jelen lenni, 
videóüzenetben köszöntötte a 
bemutatón jelen lévőket: 

– Minden nagyképűség nélkül, 
nyugodt lelkiismerettel válaszol-
hattam, hogy több mint ötven 
esztendő munkája fekszik benne, 
hiszen az 1966-ban történt első 
moldvai látogatásom óta fi gyelem, 
gyűjtöm és igyekszem megérteni 
ennek a hagyományos művelt-
ségű, oly fontos hagyományőrző 
és -hordozó népcsoportunknak 
számunkra már részben elfele-
dett, vagy csak a népélet útjával 
foglalkozó könyvekből ismert vi-
lágát – mondta. 

A könyv foglalkozik a gyermek-
kor játékos ismerkedésével, majd 
az udvarlással/párválasztással, a 
Moldvában hagyományosan me-

nyegzőnek, újabban nuntának ne-
vezett lakodalommal (annak raci-
onális és rituális mozzanataival, 
érzelmi, társadalmi, vallási, jogi 
vonatkozásaival), költészeti, eroti-
kus és gazdasági összefüggéseivel, 
valamint hiedelemvilágával. Majd 
következik a gyermek foganása, 
születése, aztán nevelése, közös-
ségbe illeszkedése. 

– Nem foglalkoztam a könyv-
ben olyan hiábavalóságokkal, 
hogy bizonygassam a moldvai 
csángók magyarságát, magyar 
eredetét, vagy cáfolgassam az ez-
zel kapcsolatos, tudatlanságból 
vagy rosszindulatból fakadó tév-
eszméket, hiszen, aki nem akar-
ja, az nem is fogja elfogadni az 
igazságot. Pedig az igazság min-
dig nyereség, akármilyen nehéz 
is alkalmazkodni hozzá. De nem 
mulasztottam el sohasem, hogy 
rámutassak azokra a tanulságos 
összefüggésekre, amelyekben jól 
felismerhetők a Moldvában és a 

Kárpát-medencében élő magya-
rok szokásainak, hiedelmeinek és 
általában egész műveltségüknek 
szoros összetartozása.

Másképpen elmondott
történelem

A kötetet bemutató dr. Balázs 
Lajos néprajzkutató elmondta, 
Halász Péter történelmi vissza-
pillantással kezdi, amelynek te-
matikai egységei vezetik az olva-
sót a moldvai magyarság térben 
és időben való megjelenésétől a 
mai drámai helyzetéig. „Ünnepi 
alkalmak, ünnepélyes cselekede-
tek és ünnepi érzelmek tárháza 
lesz tehát ez a könyv, a szegény, 
sőt sokszor nyomorult, istenver-
te, gyakran csak teng ődő csángó 
életnek elsősorban a ritka, megis-
mételhetetlen, szivárványos pilla-
natairól szól majd. Legalábbis így 
gondoltam, amikor hozzáfogtam. 
De ahogy haladtam a szöveggel, 

látnom kellett, hogy a valóság 
megismerésével és kibontásával 
egyre kevesebb az ünnep, és egy-
re több a gond és a munka, vagy-
is a baj” – idézte a szerzőt Balázs 
Lajos. Majd feltette a kérdést: mi 
ez, ha nem történelem? Másképp 
elmondott történelem. 

Balázs szerint Halász Péter 
nagy érdeme, hogy az említett 
tárgykör ürügyén elkészítette a 
moldvai magyar közösségekről 
megszólaló egyháziak, történé-
szek, néprajzosok, tanítók, de-

mográfusok, politikusok, utazók 
stb. kataszterét, amivel igen je-
lentős segítséget nyújt mindazok 
számára, akik horizontálisan 
vagy vertikálisan kutatni akar-
ják ennek a közösségnek első-
sorban népi kultúráját és ezzel 
összefüggő történelmét.

– Halász Péter könyvének kü-
lönleges erényét abban látom, 
hogy a párosodás kultúrájának 
egyéni és közösségi panorámáját 
tárja fel lenyűgöző módon: titkolt 
kapcsolat és nyilvánossá válása, a 
titokzatos tudakolózások, a betel-
jesedés vágya, élménye, kudarca, 
a mágikus és gyakorlati lépések 
megtétele, titokzatos praktikák 
végzése. Az események, szokások, 
rítusok rendezése a zeneművek 
struktúráját juttatja eszembe. Az 
ok és okozati összefüggéseket ke-
reső, rendszerező munka egy nép-
közösség – a moldvai magyarság 
– történelmi, néprajzi, demográ fi -
ai, szellemtörténeti, érzelmi, val-
lásos életének lenyomatát nyújtja, 
és együvé tartozásunk tudatának 
meggyőző szintézisével gazdagítja 
a magyarságtudományt – összeg-
zett dr. Balázs Lajos.

Az első csóktól az első gyermekig – Párválasztás, házasság, gyermek a moldvai ma-
gyaroknál címmel jelent meg Halász Péter néprajzkutató legújabb könyve a Tortoma 
Kiadónál. A 450 oldalas monográ fi át a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár-
ban mutatták be a magyar kultúra napján. 
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– Halász Péter legújabb könyvét mutatták be –

2018-ban jelent meg Magyar Zoltán A magyar történeti mon-
dák katalógusa című, 12 kötetes műve, mely korunk egyik 
legnagyobb szellemi teljesítménye. A szerző nem kevesebb 
mint 120 ezer szöveget olvasott el, osztályozta, rendszerezte a 
bennük levő motívumokat, s ez alapján írta meg m űvét.




