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Moldvai csángó-magyarokról 
a XVIII. századi Szabófalván 

A szabófalvi csángó-magyarokról szándékozom beszámolni úgy, ahogyan azt egy a XVIII. 
századra vonatkozó oklevéltárban* rekonstruálni lehet, és amely oklevéltár elkerülte eddig a 
magyar tudományosság figyelmét. Noha a kiadvány több más moldvai csángó-magyar és 
székely településről is tartalmaz érdekes adatokat, mi - a példának kedvéért - Szabófalvát vá-
lasztottuk, mert a róla szóló információk a leggazdagabbak. A kötetbe felvett oklevelek kivá-
lasztása főleg a múltszázad hatvanas éveinek osztályharcos szemléletét tükrözi, s ez témánk-
ra nézve kedvező volt, ugyanis Szabófalva lakossága konokul védte szabadparaszti állapotát 
a világi és egyházi földbirtokosokkal szemben. Az oklevéltár összeállítói megjegyzik, hogy 
korábbi román forráskiadványokban is szerepelnek az agrárviszonyokat érintő kútfők, de vá-
logatásuk kimondottan ezen viszonyokat tükröző források feltárását követte. 

A legkorábbi XVIII. századi Szabófalvát érintő oklevelet a moldvai Mihai Racovifä vajda 
1724. szeptember 28-án bocsátotta ki, amelyben tudomására adta a falu lakosságának, hogy 
az addig a moldvai főkapitány tulajdonában lévő települést saját, vajdai birtokai közé vette. 
„Úrdolgát, szolgáltatásokat és egyéb terheket a kincstartók parancsa ellenére a kolostornak ne 
tegyenek, és ezen levél [felmutatásával] védekezzetek". Constatin Mavrocordat 1742. szep-
tember 30-án Jászvásáron kibocsátott vajdai oklevele szerint Szabófalva régebb Secu kolostor 
tulajdon volt. Ezt emeli ki a vajda Ion §eptiliciu panaszára kiadott levele, ugyanis §eptiliciu 
azt sérelmezte, hogy a szabófalviak, bár a kolostor birtokán művelnek földeket, azokról a 
dézma fizetését megtagadják. A vajda megparancsolta a Roman megyei Mihalache Sturdza 
számadónak, hogy §eptiliciu panaszát vizsgálja ki. 

1756-ban előbb Matei Ghica vajda január 9-én, majd Constantin Racovifä április havában és 
május 9-én Secu kolostor apátjának, Parthenie atyának adott megerősítő levelet, amelyben kö-
telezte a Roman megyei Szabófalva és Bratest (Bräte§ti), valamint a Neamj. megyei Vánátori és 
Räuce§ti lakóit, hogy évente 12 nap úrdolgát végezzenek Secu kolostor számára, éspedig 6 na-
pot nyáron és 6 napot télen, vagy ezt naponkénti 1 lejjel váltsák meg. Ha a falu lakói bort árul-
nának, hordónként egy és hordócskánként fél lejt fizessenek, meghagyván a helyi csendőrsé-
gi főnöknek, hogy akik nem teljesítenék a parancsot, azok ellen szigorúan járjon el. 1756 ápri-
lisában Constantin Racovi(á vajda megerősítette a püspökség tulajdonát néhány lökösfalvi 
(Leucu§eni) és steckófalvi (Ste(cani) jobbágyra (az eredetiben vecini). Mivel a negyven évvel 
korábbi vajda, Nicolae Mavrocordat 1713. évi adományára többen emlékezhetnek, 
Constantin Racovi(ä - a püspök kérésére - tanúk kihallgatását rendelte el. A püspök szerint a 
lökösfalvi Ghiur (György) Márton és fiai, valamint György Mihály és ennek fiai az ő jobbá-
gyai voltak, csakhogy a jobbágyságra kényszerített embereket annak idején Prodan 
Drágu§escul asszony eladta Bogdan országos főkapitánynak, akitől Steckófalvával együtt a 
püspök Bogdan országos főkapitánytól vásárolta meg, és erre vonatkozóan még 1713-ból 
Nicolae Mavrocordat vajdától kiváltságlevele van, amit „a szabófalvi öreg magyarok tanúsí-
tanak". Ám Drägujescu Prodan asszony - a maga rendjén - azt állította, hogy ezen emberek 
az övéi. Mivel Nicolae Mavrocordat nem tudta elfogadni egyik fél igazát sem, meghagyta Ion 
Sturdza volt főudvarmesternek, hogy tanúkat hallgasson ki és részletesen kipuhatolja a neve-

* Documente privind relnpiile agrare in veacul al XVIIl-lea. Volumul II. (A XV111. századi agrárviszonyokra 
vonatkozó oklevelek. 11. Moldva). Vasile Mihordea szerk., loana Constantinescu és Corneliu Istrati. 
Editura Academiei Republic» Socialiste Románia [Bucure$ti] 1966. 
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zett jobbágyok eredetét. Ha Prodan asszony tanúi nem voltak hajlandók megesküdni, a püs-
pök tanúi, így „a szabófalvi Gergely kántor (dascal), Márton Tamásfalváról (Tämä$eani) és Gál 
Mihály Rekettyésről (Rächiteni) az ugyanoda való Péterrel viszont eskü alatt vallották, hogy 
az említett lökösfalvi emberek noha a szent püspökség jobbágyai, ám Steckánban, Prodan 
asszony birtokán és más helységekben széllyel laktak, ahol csak tudtak. Ami Dénes Pétert ille-
ti, sem Prodan asszony, sem a püspök Pahomie tanúi nem akartak tanúskodni, amint azt 
Sturdza állította. Ennél fogva a néhai Nicolae [Mavrocordat] vajda, látván a tanúk vallomását, 
megerősítette a püspökség tulajdonát az említett emberek, éspedig György Márton és fiai, va-
lamint György Mihály és fiai felett. (...) Néhai Nicolae vajda kiváltságlevelében még az is ben-
ne foglaltatik, hogy Pahomie néhai püspök más jobbágyokra, azaz Magda fiaira Péterre, Már-
tonra és Mihályra, valamint Iandru két fiára Péterre és Mártonra vonatkozó kiváltságlevelét is 
felmutatta." Ezen kiváltságlevél szerint az utóbbiakat senki sem vitatta. Ennél fogva tehát a 
volt vajda, Nicolae Mavrocordat megerősítette a románvásári püspököt birtokaiban. Mi több 
- olvassuk Constantin Racovitä 1756 áprilisában kiadott kiváltságlevelében - az említett 
Lökösfalván lakó emberek örök időktől fogva mindmáig a püspökség jobbágyai voltak és ma-
radjanak is, a püspököt szolgálják. 

1759. május 31-én loan Callimachi vajda kiváltságlevelet ad Secu kolostori Nifon apátnak, 
amelyben felhatalmazza, hogy a Roman megyei Szabófalván és Bratesten (Bräte$ti), valamint 
a NeamJ> megyei Räuce§ti meg Vänätori falvakban lakó jobbágyaitól - a községekkel kötött 
rendtartás szerint - évente 12 nap úrdolgát követelhessen. A jobbágyok bort csak az apát en-
gedélyével árulhatnak, de akkor is a megszabott fizetség ellenében. 

1763. január 9-én Grigore Callimachi vajda megerősítette Secu kolostor kiváltságait az ép-
pen csak idézett falvakban élő jobbágyai kötelezettségeiről. Megparancsolta a jobbágyoknak, 
hogy a szokásos úrdolgát végezzék és ezen felül minden terményükből dézmát adjanak. Míg 
a kolostor saját borát arulja, senki a jobbágyok közül ne áruljon bort. Miután a kolostor bora 
elfogy, akkor árulhatnak, ha erre engedélyt szereznek a kolostor apátjától, de akkor is hordón-
ként 1 lejt fizessenek. A vajda meghagyta a megyei csendőrség főnökének, hogy engedetlen-
ség esetén a jobbágyokat a vajdai tanács (divan) elé idézze és állítsa. 

1766. április 12-én kibocsátott rendelkezésében Grigore Alexandru Ghica meghagyja a 
Roman megyei csendőrség főnökének, hogy a „miklósfalvi magyarokat (ungurii din 
Micläiifeni) tiltsa el a Szeret menti Doljejti kolostor földjeinek használatától, kényszerítse a pa-
rasztokat, hogy vegyék kerítéssel körül Miklósfalva határát" (413-414. oldal). 1766. augusztus 
22-én a vajda azt is megparancsolta Manolache Roman megyei csendőrségi főkapitánynak, 
hogy a szabófalvi Imbre Pétert (Imbre Petru), Balázs Mihályt (Blaj Mihaiu) és Bakácsi Mártont 
(Bäcäcicä Martin) a bor árusítástól tiltsa el. Ezek ugyanis Secu kolostor apátja, Eftimie atya pa-
nasza szerint megszegik a borárulás tilalmát és mindenütt kocsmákat tartanak, noha ők ma-
guk is a kolostor jobbágyai. 

1767. október 2-án Forrófalva (Färäoani) lakosai egyezséget kötnek Solca kolostor apátjá-
val, Benedek (Venedict) atyával, hogy úrdolga fejében házanként 2 zloty lengyel pénzt adnak, 
s ezt azonnal leteszik. Forrófalva részéről az egyezséget Péter udvarnok (Petru vornic), Kotor 
János (Iano§ Cotoru), Mozok János (Iano§ Mozoc), Kotor György (Giurgiu Cotoru) és Antal 
Gergely (Gherghel Antal) írták alá. 

Külön figyelmet érdemel Grigore loan Callimachi vajda 1768. január 12-én kelt levele, mert 
benne a moldvai csángó-magyarok sajátos helyzetére nézve találunk egy igen fontos észrevé-
telt. A vajdai tanács nagybojárjai jelentették a vajdának, hogy megvizsgálták Secu kolostor 
apátjának, Iftimie atyának a panaszát, miszerint a szabófalviak nem teljesítik kötezettségeiket 
a kolostorral szemben, igazat adtak a panaszlónak. Ám a szabófalviak azt hozták fel, hogy ők 
származásukra nézve idegen magyariak/magyarországiak (értsd erdélyiek - D. L.), s mint 
ilyenek szolgáltatásuk fejében házanként évente csak fél lejt fizetnek. „Megvizsgáltuk - írják a 
Divan tagjai - a falusiak panaszát, miszerint ők idegenek; úgy találtuk hogy ők egyáltalán 
nem idegenek és nem is régen érkezett lakók, hanem a falu alapításától fogva, s miután a falu 
határa a kolostor birtokába jutott, azóta laknak ott; csupán ők magyarok és nem moldvaiak 
(az erdeti román szövegben: ntát cá sánt unguri, nu-s moldoveni - a kiemelés tőlem - D. L.) Fel-
séged parancsára tehát kivizsgálván a dolgot, igazság szerint úgy döntöttünk, hogy az orszá-
gos rendelkezéseknek értelmében úrdolgában vagy 2 lejt fizessenek gazdaságonként, vagy 12 

55 



napot dolgozzanak minden évben; adjanak dézsmaként tized részt vetéseik terméséből, és 
bort a faluban csak a kolostoréból árulhassanak". A nagybojárok határozatát a vajda aláírásá-
val megerősítette, kiegészítvén azzal, hogy a szabófalviak éppen úgy szolgáljanak, mint az or-
szág többi lakosai. A két állítás kölcsönösen egymást kiegészíti. Bizonyára Szabófalvát a 
Moldvába megtelepedett magyarok alapították, ők tehát őslakók, de egyben „jövevények" is. 

1768 elején Grigore loan Callimachi még két kiváltságlevelet bocsátott ki. Az elsőt 1768. ja-
nuár 16-án adta a Bákó megyei Drägu§ani kolostor apátja, Serafim atya panaszára, mely ki-
váltságlevélnek megfelelően a Dumerejt i és Bäsä§tii nevű birtokokra „Magyarországról kapi-
tányukkal az élen bizonyos magyarok érkeztek és házakat építve, ott laknak, s ezzel a kolos-
tort károsítják". A moldvai vajda ezen levele azért igen fontos, mert bizonyítja hogy a széke-
lyek lázadása és a madéfalvi veszedelem után egész székely katonai egységek kerestek mene-
déket Moldvában, s szabad állapotú emberekként, nem voltak hajlandók jobbágysorra adni 
magukat . 

A második kiváltságlevelet a vajda január 17-én keltezte, és úgy döntött, hogy a Neam( me-
gyei Vánátori és más falvakban lakó parasztok a szokásos úrdolgát megadják vagy pénzben 
róják le. Ugyanazon évben és napon a vajda utasította Läscärache Roset Roman megyei inté-
zőt és sátorost, hogy kötelezze Szabófalva és Bratest (Bräteijtii) lakosait az évi úrdolga végzé-
sére és a dézma fizetésére Secu kolostorral szemben. Tudatta vele, hogy a szabófalviak kötele-
sek a kolostor borát árulni a faluban. A második kiváltságlevelet a vajda egy nappal később, 
1768. január 18-án keltezte. Hivatkozik ebben Secu kolostor főapátja Iftimie atya panaszára, 
melyben ez jelenti, hogy Szabófalva és Bratest (Bräte§ti) lakói nem hajlandók tizedet adni ve-
téseik után, sem pedig az úrdolgát nem végzik, illetve helyette azt pénzben megváltani sem 
akarják. Nem tartják tiszteletben a kolostor kocsmálási kiváltságát, noha a két falu lakói a ko-
lostor birtokain élnek és gazdálkodnak. Bár a vajdai tanács tagjai e dologban már korábban is 
írásban tettek neki jelentést, a nevezett parasztok újabban megint hozzája fordultak, vajdai 
színe elé járultak kérésükkel. Ám ez újra a Divanra bizta a dolgot és ismételt kivizsgálást ren-
delt el. A nagybojári Divan megerősítette korábbi döntését, minek utána a vajda elutasította 
Szabófalva és Bratest kérését és utasította Roset Läscärache Roman megyei csendőrfőnököt, 
hogy szerezzen érvényt a döntésnek, vagyis kötelezze a parasztokat a szolgálatok maradékta-
lan teljesítésére. 

1779. január 25-én Constantin Moruzi vajda Secu kolostor Paisie apátja azon panaszára, 
hogy szabófalvi birtokát „a Tamásfalván és Rekettvésen lakó magyarok" megrövidítik és saját 
földjeiket széltébe és hosszában növelik, megparancsolta a két Roman megyei helytartónak, 
Athanasache Ramadannak és Mihai Sturdzának, hogy vizsgálják ki a dolgot, állíttassák vissza 
a határköveket és többé ne engedjék azok elmozdítását, szolgálataikat pedig a parasztok az 
országos törvény szerint teljesítsék. A szabófalviak folytatták ellenállásukat, minek következ-
tében Paisie atya és Neam{ meg Secu kolostor szerzetesei panaszt emeltek a renitens parasz-
tok ellen. Erre Constantin Moruzi vajda 1780. június 3-án Dimitrie Grecul végrehejtót bízta 
meg azzal, hogy a két kolostornak járó szolgálatra kötelezze Szabófalvát. Dimitrie Grecul in-
téző ellen a szabófalviak panaszt emeltek a vajdánál, előadván, hogy ez jogtalanul vette bérbe 
Secu kolostor birtokát és a kocsmálás kizárólagos jogát. A kolostor főapátja azonban megerő-
sítette Dimitrie Grecul intézői minőségét és kiátkozta az „arcátlan" szabófalviakat. 

1781. július 24-én Miluda asztalnok felhatalmazta Dimitrie Grecul intézőt, hogy úrdolgára 
és a tized fizetésére kötelezze a szabófalviakat, mégpedig úgy, hogy 4 napon át kaszáljanak 
úrdolgában a Mogo$e§ti birtok rétjein, a többi 8 napot megváltsák napi húsz banival, tizedet 
pedig minden szántó-vető földjeikről adjanak. 

1781. december 12-én a szabófalvi Hazapár Márton (Märtin Hazäpar) és Varga Márton 
(Martin Värga) kezeskedtek több szabófalvi lakosért, akik bort hoztak és árultak a faluban 
Secu kolostor intézőjének engedélye nélkül. Névszerint az alábbi személyekért vállaltak ke-
zességet: Varga Péterért, másik Péterért a Márton fiáért, Bácskó veje Farkasért, Bácskó fia Mi-
hályért, Antal fia Pálért, Antal Györgyért, Varga Györgyért és Iván Mártonért. A kezesek írás-
ba adták, hogy ezután sem a fentiek, sem más valaki a faluból engedély nélkül nem hoz bort a 
faluba árulásra. 

1782. október 28-án Alexandru Mavrocordat vajda írásban hatalmazta fel Dimitrie Grecul 
intézőt, hogy a Secu kolostor számára járó 12 nap úrdolgát és a tized fizetését felhajtsa. Ezúttal 
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tized fizetésére kötelezték a szabófalviakat nemcsak a gabonatermésből, hanem a méhkas-
okért is, éspedig minden 50 méhkas után egy méhkast, azon alul pedig kasonként három 
bánit. Dimitrie Grecul intézőnek pedig kizárólagos joga legyen borárusításra a faluban. 

Mint látjuk egyre bővült a dézma kötelezettsége, kiterjedt a méhészetre és a kertészetre, ha 
zöldséget eladásra is termeltek. Ezt bizonyítja a vajda két későbbi, 1783. március 10-én és 
13-án kibocsátott parancsa. 

1783. július 24-én a vajdai kancellária futárt menesztett a szabófalvi helyi intézőhöz azzal a 
paranccsal, hogy kötelezze házanként a parasztokat az évi 12 nap úrdolgára, azzal a kikötés-
sel, hogy 4 napon át mindenkit a kolostori szénafű lekaszálására rendeljen, a többi 8 napot 
meg egyéb munkákkal teljesítsék. 

A szabófalvi csángó-magyarok egyéb munkákat is vállaltak Secu kolostor számára, fgy 
Szuszán Péter (Petru Susan) és Varga György (Giurgea Vargä) 1790. június 24-én elvállalták 
hogy két malmot csináljanak a kolostornak, azzal a feltétellel, hogy 3 év és 4 hónapig maguk 
mint molnárok használják a felépített malmot minden egyéb természetű kötelezettség nélkül. 
Az egyik malmot Szabófalván, a másikat Berendfalván (Berindejti) építették. Mind a két ma-
lomépítő Szabófalván lakott. A szerződés szerint a meghatározott idő leteltével mindkét ma-
lom a kolostor kizárólagos tulajdonába jut. 

A XVIII. században Szabófalva mind nehezebb helyzetbe került, s ez jellemzi az egész 
csángó-magyarság állapotát a korabeli Moldvában. Az is igaz viszont, hogy a szabófalviak 
konok küzdelmet folytattak leigázásuk ellen. Ám elszánt harcuk nem járt a várt sikerrel, mint 
ahogy a többi csángó-magyar és a madéfalvi veszedelem után Moldvába bújdosott székelyek 
sem tudták megvédeni szabadparaszti életformájukat. Szerény közleményem - remélem - ér-
zékelteti a folyamatot és hozzájárul ahhoz, hogy a moldvai csángó-magyarok történelmét, 
idegenben való kétségbeesett vergődését megismerjük. 

Demény Lajos 
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