
sz6cs Janos 

ZOLD Peter elete es 
munkassaga 
(1727 -1795) 

(Kivonat) 
ZOLD Peter az 1762-64-es szekelyfăldi 
esemenyek egyik f6szerepl6je . Kăzis
mert a vegkifejlet, hogy 1764 januarja
ban a Madefalvara ăsszegyult, a fegyvert 
felvenni nem akar6, tehat a katonai ha
tarorseg megszervezese ellen tiltakoz6 
csfki es haromszeki szekelyeket leme
szaroljak (SICULICIDIUM). ZOLD Pe
ter a bărtăn el61 Moldvaba szăkik, es az 
oda menektilt szekelyek plebanosa lesz, 
de sokat tesz a moldvai es a gyfmesi 
csang6kert is. Megfrja a moldvai magya
rok tărtenetet 1420-ig visszamenoen, 
misszi6t vezet a Dnyeszteren tuli 
Csăbărcsăkbe. Gr6f HADIK Andras hf
vasara sok menektilt visszater Erdelybe, 
kăzttik ZOLD is. Ezutan husz even at 
csfkdelnei plebanos. 

1. Osei, szarmazasa. Az id6ben vissza
lapozva, osei utan kutatva, 1614-ig, ZOLD Mar
tonig jutunk, aki kU!ănăs m6don, hianyzik a 
madefalvi 16f61c kăztil. Neve kăzvetve tunik fel a 
hires BETHLEN Gabor fele ăsszefrasban, espe
dig fgy: „SzASZ Lukacs, ZOLD Marton zselle
re". A tăbbi csfki Zăld csalact ekkor zsellersorban 
Bankfalvan, Csomortanban es Rakoson Jakikl . 

A kesobbi, az 1643-as katonai osszefras 
talan eppen ugyanezt a ZOLD Martont talalja a 
regi 16f6k kăzătt Madefalvan, akinek felnott fia 
Mihaly, unokaja Andras. Ez az ut6bbi meg gyer
mek2. 

Az 1681-es lustraban ( katon.ai ăsszeiras
ban) ZOLD Mihâly es ZOLD Andras nevevel ta
lalkozunk. ZOLD Andras falusbir63. 

Egy 1702-beli kimutatâsban ZOLD And

ras, Istvan, Janos es Tamas eg;y sorban szerepel
nek4. Ezek a ferfiak „osztoz6 atyafiak", te hăt 
testverek es ut6dai („Condescendensei") ZOLD 
Mihalynak. ZOLD Andrasne, a delnei CSAT6 
Furus dedanyja a plebanos ZOLD Peternek es 
testvereinek. Nagyanyjuk ZOLD Peterne JAR
T6 Erzsebet 1730-ban ăzvegyasszony. Fia, ido
sebb ZOLD Janos , a plebanos atyja5 . 

A mar emlftett ZOLD Andrâs az it]u 
ZOLD Janos es ZOLD Peter „sztiloattya" (ded
apja) 1710-ben, 60 (?) eves koraban, „szi.iloan
nya" (dedanyja) CSAT6 Furus pedig 1711-ben, 
67 eves korâban hunyt el. A rakosi anyakănyv 
korukra vonatkoz6 adatai, pontossagukat tekint
ve, ketsegbe vonhat6k6. 

Pater ZOLD Peter edesapja, idosebb 
ZOLD Janos 1765-ben 67 evesnek mondotta ma
gat, de nem bukkantunk nevere, adataira a 
csfkrakosi anyakănyv 1696-1698-as bejegyzett
jei kăzătt. Viszont 1770-ben, elhunytakor 75 
evesnek irtak be. Egy ZOLD Janos 1722-ben es 
az azt kăveto evekben csiki perceptor, vagyis 
ad6szed6. Nem lehet tudni, hogy a mi ZOLD Jâ
nosunk, vagy egy mâsik ilyen nevu ember tăltăt
te be ezt a tisztseget. Ketten is viseltek 
Madefalvân ezt a nevet7. 

A madefalvi ZOLD csalad 16f6 familia 
volt. ENDES Mikl6s szerint 1742-ben „hadi er
demeik" elismeresekeppen kaptak Maria Terezi
ât61 nemeslevelet. A csfkmadefalvi ZOLD Janos
nak, felesegenek, OL TI Katalinnak es fiainak, 
valamint ZOLD Matyasnak es hozzatartoz6inak 
a nevere kiallftott armalis nernikepp zavarba hoz, 
mert ENDES nem emlfti ZOLD Janos fiai kăzt a 
Peter nevet, hanem csak az Andraset es a 
Janoset8. 

ZOLD Peter edesanyja OL TI Katalin a 
madefalvi OLTI Peter leanyakent 1703-ban szi.i
letett. ZOLD Janos es OLTI Katalin 1721. JUiius 
6-an keltek egybe9. 

2. Elete. Csfkmadefalvan sziiletett. Ke
resztvfz ala tartasanak tenyet 1727. szeptember 
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21-en ri:igzftettek a csfkrâkosi anyaki:inyvben. 
Sziilei, amint mar mondottuk, ZOLD Janos es 
OLT! Katalin. Keresztszi.ilei a râkosi SZAB6 Ja
nos es felesege, SAROS! Borbăla. A kis Petert 
BARABAS Mârtan, a kesâbbi f0esperes es ka
nonok keresztelte meg. Ha nem szeptember 21 -
en, akkor csupân 1-2 nappal szi.ilethetett korâb
banlO. 

Gyermekkorar61, azon kfvi.il, hogy min
den val6szinuseg szerint Madefalvan nevelke
dett, nem tudunk semrni bizonyosat. Szâzadok 
6ta Gi:iri:icsfalva, Madefalva, Râkos es Vacsarcsi 
egyi.itt alkotta a râkosi egyhâzki:izseget, amelyet 
Kisasszony megyejenek is neveztek. Itt l 733-t61 
SIMON Imre Andrâs a plebânos, 1733-ig KO
VACS Mik16s, majd SANTA Kelemen az iskola
mester. A tanft6k, akik egyben harangoz6k is: 
BOJTE Lorinc es ELTES PeterU Arr61, hogy 
jârt-e a kisboldogasszonyi iskolâba a kis ZOLD 
Peter, semmi adatunk nincsen. Ha erre sor keri.ilt, 
ugy ott is azt tanulhatta, amit reg6ta a ti:ibbi r6mai 
katolikus kisiskolâban tanultak: a kereszteny ta
nftâs alapjait, a nyomtatott es irott szi:ivegek ol
vasâsât, az frâst, az egyszeru szâmvetest, a mi
nistrâlâst es ( esetleg) az egy~âzi eneklest. 

A ki:izepiskola ket utols6 osztâlyât, a po
etikât es a retorikât a szekelyudvarhelyi jezsuita 
gimnâziumban 1743-45-ben vegeztel2_ 

Amîg mâsmilyen adatok nem lâtnak nap
vilâgot, addig azt a feltevest kell a legval6szf
nUbbnek tartanunk, hogy ZOLD Peter a kozepis
kola als6bb osztâlyait Csiksomly6n a ferencesek 
gimnâziumâban jârta ki. (A syntaxista, princip
ista, gramrnatista, pârvista, declinista eveket, ta
nulmânyokat vegezhette itt) . A ket telepi.iles ki:i
zi:itti, viszonylag kis, 10-12 km-nyi tâvolsâg is 
emellett sz61. 

BIT A Y Arpâd ti:ibb ki:izlemenyben, ta
nulmânyban foglalkozott ZOLD Peter eletevel. 
6 derftette ki, hogy teol6giai es filoz6fiai tanul
mânyait 1748-ban, 21 eves korâban fejezte bea 
jezsuitâk kolozsvâri fOiskolâjân, espedig a 
SZEBELEBI Bertalan-fele alapftvâny koltsegen. 
A bi:ilcseszdoktori cfmet ado111ânyoz6 i.innepi 
osszeji:ivetelen a vitatema fgy hanzott: „Emelni 
vagy csokkenteni elonyosebb-e az idegen aruk 
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vamjât?". A tiz jeli:iltnek („uj-doktornak") erre 
erre az akkor is idoszeru kerdesre kellett a văl 
megadnia 13. 

Az 1748-at koveto 5 esztend6re majc
nem semmifele hfrem, adatom nincsen arr _, 
hogy vajon kaplc'inkent, plebanoskent hol mllk<>
dott, mit tett ? Ha csak az egyik konyve cfmolda
lân szereplo bejegyzeset nem szamfrom ide. Az 
„Ex libris P(atri) Petri ZOLD, 1752" bejegyzes lel
keszi stâtusar61 sz6I l 4. 17 53 . junius 23-an, vag_ 
valamivel utâna sajâtkezi.ileg îrta be a râko · 
anyaki:inyvbe latinul, hogy „râkosi kaplan". A 
Kisasszony egyhazmegyeben egy evig ti:i lt be 
ilyen szerepkort15. Ezutân 1754-tol 1764-ig 
Csfkszentlelek plebânosakent szolgâlt. Elso je
lentkezese a szentleleki anyaki:inyvben 1754. ju
lius huszonnyolcadikar6l datâl6dik. Nehâny h6-
nap hfjân 10 evet ti:ilti:itt itt . A szentleleki anya
konyvbol hiânyoznak az 1761-1764 ki:izi:itti idore 
vonatkoz6 befrâsokat tartalmaz6 lapok. Mâr 
1764-ben kitephettek azokat. Ki tehette ? Maga a 
plebânos is, amikor i.ildozni kezdtek. De csele
kedhettek olyanok is, akik feltettek, agg6dtak 
sorsâert. Vagy eppen azok, akik ZOLD Peter el
len bizonyîtekokat kerestek. Nem tevedheti.ink 
afelol , hogy a hiânyz6 lapok azert tuntek el, mert 
az akkori katonai es egyhazi hat6sagok szeme
ben ZOLD Peterre nezve terhelo bizonyîtekokat, 
tenyeket tartalmaztakl6_ 

A becsi udvar 1761-ben erdelyi român es 
szekely hal<1rorezredek szervezeset hacarozta el. 
A csâszariakat a belpolitika teren tarsadalmi, po
litikai, a kiilpolitikaban leginkabb katonai jellegu 
megfontolâsok kesztettek erre. A szekelyek az 
ujb6li fegyverfelvetelt a regi szabadsâgjogaik 
helyreâllftâsât61 (mint az ad6mentesseg, a tisztje
ik, vezetoik vâlasztâsânak a joga, stb.) tettek fiig
gove. Az udvar ezt nem fogadta el. Kezdetben, 
legalâbb elvben, i:inkentes alapon indult meg a 
hatarorezredek szervezese. 1763 oszen azonban 
kirâlyi rendelet ki:itelezi a csfkiakat es a hârom
szekieket a fegyveres szolgâlatra. 

BAJT A Y Antal pi.ispok mar 1763-ban 
Szebenbe rendeli a szentleleki plebânost, mivel a 
hacarorseg, a fegyverfelvetel ellen lâzftott, agi
tâlt. Emiatt itt 10 napi kenyeren es vfzen leti:ilti:itt 



- 0 sagot kellett elviselnie. A pi.ispok elhatarozta 
- plebanos athelyezeser is, de a csikszentlelekiek, 
- ez nem legenda csupan, kertek, hogy ZOLD 

'ter visszaterhessen a faluba 17. 1763 karacso
__ ·an az esemenyek felgyorsulnak. A hatarorse
= r szervezo Fobizottsag, mivel ott mar kiildete-
·r befejezte, Gyergy6b61 atjott Csikba. A made

:a.Ivi terfiak ekkor, hogy a besorozast, a fegyver
:eivetelt elkeri.iljek, kivonultak a szepvizi Pâlos 
~dejebe . Peldajukat sok mas csiki falu ferfila-
ossaga is koveti. Rovidesen Haromszekrol is 

megerkezik a mintegy 700 fObol a116 csapat. Az 
..erdeiek" es a hâromszekiek egyesi.iltek, es Szep
vizrol januar 5-en Madefalvara vonuitak. Ki.ildot-

ik bejelentettek a sietosen Taplocâra koltozott, 
meneklilt (?) Fobizottsagnak, hogy januâr 7-en 
ervenyt (instantiât) fognak âtadni. Erre azonban 

mar nem keri.ilhetett sor, mert a SISKOVICS
LAzĂR-BETHLEN alkotta bizottsag ugy don
rott, hogy szetvereti, megfelemliti az ellenall6-
kat. 1764. januar 7-en hajnalban CARATO alez
redes vezetesevel 1350 csaszari katona korbezar
ja es ket agyuval lbvetni kezdi a falut, majd a ka
tonak a meneki.il61cre tamadnak. Kori.ilbeli.il 200 
embert megolnek, tbbb szazat a csikszeredai 
Mik6-varba kfsernek. Az aldozatok kozi.il 44-et 
Madefalva hatâraban temettek el , ott, aho! most 
az ernlekmu al!. (Akik ott nyugosznak, azok leg
inkabb Hâromszekiek !) Megkezdodtek a kihall
gatâsok. 

A pi.ispok BEKE Istvan delnei, ZOLD 
Peter szentleleki, NEMETHI J6zsef szentmihalyi 
plebanost az elleni.ik felmeri.ilt vâdak miatt 1764 
elejen magahoz rendelte. BEKE Istvan es ZOLD 
Peter, amikor hiret vettek Gyulafehervaron, hogy 
delnei, illetve szentleleki lakâsukat az itthoniak 
felvertek es kiraboltak, hazaszoktek. BEKE Ist
van hamarosan visszatert a fogsagba, de ZOLD 
Peter nem ! 1764 tavaszan bujkalni kenyszeri.ilt. 
Nehezen tudta, ha egyaltalan fel tudta dolgozni a 
hiveinek ezt a palfordulast. Kegyelemben, graci
aban nem remenykedhetett. Lazadasra, felkelesre 
szamitott? Indulatainak engedve, bosszura gon
dolt? 

1764. aprilis 22-en, husvet napjan 7 
szentleleki katona bukkant ra, de o felbltojet 

(bundajât ?), amelyben 74 arany is volt, az elfo
·g6inak a fejere boritotta, es elmeneki.ilt. Aprilis 
27-en azonban vadâszaton (?!) levo katonatisztek 
a fit6di erd6oen elfogtak. Csiksomly6ra szAsz 
Janoshoz, az espereshez kisertek. ZOLD Peter 
hatrahagyva papi ruhait, konyveit, amiknek az 
arat o maga 150 forintra becsi.ilte, onnan is elszo
kott. Valamivel ezutan Pater ZOLDET a made
falvi ZOLD J6zsef Moldvaba, Komanfalvaig 
kalauzolta 19. 

Az elegge sz(fkszavu forrasok meg meg
oriztek szâmunkra nehany adatot, amelyek a 
szentleleki tevekenysegere utaltak. fgy 1755-ben 
a f6megyebir6val, BOCSKOR Janossal es he
lyettesevel, BASA Mihallyal, akivel majd 1762-
ben pereskedik, a papilak templom feloli kijâra
tahoz feliratos „galambbugos kaput" allittattak, 
amelyet, sajnos, 1897-ben a tizesbeliek lebonta
nak. A feliratos gerenda is elt(fnt. Ugyancsak 
1755-ben ADORJAN Janos mindszenti plebanos 
neki adja, vagy eladja a Martini BONACINAE: 
Compendium (Koln, 1671) cimu konyvet, ame
lyet ZOLD Peter halala eveben ZOLD Antalnak 
es Janosnak, unokaoccseinek ajandekoz20. 

Mielott Erdelybe titkon visszatert, azt 
tervezte, hogy a csikszentlelekiek esztenajuhât a 
„negyedfelmegye" havasar61 (a Csiki-havasok
b61) behajtja Moldvaba. A moldvaiak tâmogata
sukr61 biztositottak ot. Ut6lag az elfogasakor 
esett karanak ily m6don torteno kiegyenliteserol 
lemondott. 

Bar o is menektilni kenyszeri.ilt, megis el
lenezte a kivandorlast. Az ujabb meneki.iitekre 
igy rivallott: „Miert jottetek pogany foldre ? Mi
ert nem maradtatok odahaza? Meg nekem is visz
szamenesre szândekom vagyon !" Moldvaban 
plebanosunk condraban jart. Majd amikor titok
ban unokatestverevel, ZOLD Matyassal vissza
tert Madefalvara, akkor zeket es bocskort viselt, 
tette ezt minden bizonnyal a figyelem elterelese
nek szandekaval is. 

CARATO junius 14-en ot es unokatest
veret az edesapja hazaban elfogatta. De maga a 
hir, hogy ZOLD Peter visszatert, nagy ijedtseget, 
riadalmat keltett Csikban a bunfenyito bizottsag, 
a csaszari hat6sagok koreben. Bizonyara arra 
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szâmitottak, hogy megjeleneset egyeb nem vârt 
esemeny is koveti21. 

Hosi.inket vasra verve a Mik6-vârba hoz
tâk. Csikszeredâban a katonatisztek elott tett val
lomâsa a korabeliek szerint nagy felt(fnest keltett, 
es zavart vâltott ki. Vallomâsa oszinteseget nincs 
miert ketsegbe vonnunk. Azt allitotta tobb erde
lyi arisztokratâr61, nemesemberrol, kozti.ik a sze
kely hatârorseget szervezo Fobizottsâg ket arisz
tokrata tagjâr61, LAZAR Jânosr61 es BETHLEN 
Mikl6sr61, de mâsokr61 is, hogy 1762-ben es 
1763 elejen egyertelm(fen elleneztek a hatârorâl
litâst. Helyeseltek ZOLD Peter cselekedeteit, 
magatartâsât. Az onkentesseg elvet hangoztattâk. 
Az eroszakos szervezes BUCCOWnak a m(fve, 
âllitottâk. Mâra, vagyis 1764-re ezek az arisztok
ratâk a hatârorseg felâllitâsânak az ellenzoibol a 
fegyverfelvetel nagy hiveive vâltak, mig ot, 
ZOLD Petert, mint egy utols6 gonosztevot i.ildo
zik. Joggal gondolta azt, hogy eletveszelyben 
van, hiszen a katonai hat6sâgok bfinbakot keres
tek. A bit6fa ârnyekâban erezhette magât, a becsi 
haditanâcsban a bujtogat6kra halâlos iteletet ker
tek, a vezet6k kiirtâsât koveteltek. 

A felvil agosult becsi udvar az erdelyi ha
târorseg szervezesevel lazitani akart az erdelyi 
feudalis târsa<;ialom merevsegen, kotottsegein, 
konzervatizmusân, melynek haszonelvezoje ep
pen a nemesseg volt. Azon pedig csak vitâzni le
het, hogy amit a felvilagosult abszolutizmus e te
ren tett: a kâr volt-e nagyobb vagy a haszon22, 
leven ekkor mar megkesett ez az intezkedes. 

Ujb61 gyulafehervâri fogsâg kovetkezik. 
BAJT A Y pi.ispok, ha meg is bi.intette a nephez h(f 
papjait, de nem adta oket a bosszura keszi.ilo ka
tonatisztek kezere. Az egyhâzi bir6sâg 1765. 
mârcius 8-ân mondott elmarasztal6 iteletet. 
BEKE Istvânt lazitâsert, ZOLD Petert pedig 
azert iteltek el, mert lazitott, es osszeeski.ivest 
szott. Ez ut6bbi Mindszenten, Szentleleken, 
Delnen, Szentmikl6son, Szepvizen es Vacsâr
csiban s talan mashol is osszegy(fjtotte a nemese
ket es a nepet, a nepen itt 16f6k, gyalogrend(fek 
es jobbâgyok egyarânt ertend6k, es megeskette 
oket, hogy osszetartanak, egymashoz h(fsegesek 
maradnak. Nem fognak engedni a csaszari kato-

natisztek es az uj hatarorok eroszakossâgânak.. -
csikszentgyorgyi Domus hist6riaban a sză 

gyomâny kes6obi lejegyzoje azt mondja, hoe.. 
csikszentleleki pap nem nezhette „mikeppen · 
a zabolâtlansâg pusztit6 lângja, fâjt neki, h _ 
akik eddig mint testverek egymâst vedve el 
most egymâs ellen viaskodnak, s mint ellensee 
egymâst oldoklik". Veget akart vetni annak, a 
târorseg szervezese nyoman kialakult âldatlan • 
lapotnak, amelyben, ahogyan mondottâk, „rni::z
denki mindenkinek az ellensege lett". Az ossze
eski.ivesnek nevezett eski.itetelre, melyre âltali
ban ejszaka keri.ilt sor, a nep es ZOLD Pece:
kesztette, sot kenyszerittette a nemeseket. Koze 
200 ev mulva felr6ttâk neki, hogy az osztalyharc 
helyett az osztâlybeket, a nemzeti alapon tărtenti 

osszefogast szorgalmazta. 
A ket pap bi.intetese: 4 evi varfogsâg. E 

bol 1 ev nehez, 3 pedig konnyebb rabsâg. Bi.inte
tesi.ik letaltese utân szi.il6făldji.ikon tobbe nem le
hettek volna papok. 

Az orok eberseget kijâtszva 1765. junius 
24-en masodszor is elszokott Gyulafehervârr61. 
fme ZOLD Peternek a korozolevelbeli szemely
leirâsa: „mintegy 40 esztendos koni, kevesse ko
zepszerfinel magasabb, eros es egeszseges testu, 
nagyfejfi, kicsiny es egybeszedett homloku, ki· 
csiny, fekete es fenyes szemfi, hosszu es fekete ha
ju s bajuszu, beretvrut szak3Ilu, feketeszeg, es ke
meny, elhagyott âbrâzatu, rovid nyaku, szelyes 
v3Ilu, durva jârâsli, ugyan durva, de hangos sza
vli ember". HADIK Andras alairasâval ellâtott 
korozolevel szerint a meneki.ilo plebanos visele
te: koponyeg, fekete lâjbi, magyar nadrag es csiz
ma. ,;Papi kontCisit elhagyta magât61"23 _ Meg
volt az oka râ, hogy igy tegyen ! 

Nagy lelkierovel, i.igyesseggel , eros fizi
kummal es jeles szellemi adottsâgokkal megal
dott ferfiu volt, bator ember. Hozza foghat6t a 
18. szâzadi Csikb61 nernigen ismeri.ink. 

Megintcsak .Moldvâba vitte a sorsa. A 
Lengyelorszagban szekel6 „bâk6i pi.ispok" en
gedelyevel, amelyet szâmâra, ahogyan irja, a 
moldvai fejedelem, III . Grigore GHICA ko
nyorgott ki, a meneki.ilt szekelyek plebânosa 
lett. 



Moldvaban a csiki es haromszeki mene
- cek szâma egyre n6tt. Utszâmukat kesObb ta

igen magasra, 7-8 ezerre becsiilik. Az erdelyi 
ânyszek drasztikus intezkedesekkel akar 

getvetni a kivândorlasnak. Ha a szokott ember 
::iem keriil elo, irja egy 1765-os rendelet, ket 
mimszedjat palcaztassâk meg, es ad6jat, „eleven 

j at" fizettessek meg veliik24. 
Csikban, oregsegere val6 tekintettel, a 

~lebanos apjat felmentettek ugyan, de occset, 
ZOLD Jânost egy evi fogsaggal es hivatalvesz
tissel sujtottâk, arr.i.ert batyja szemelyeben hazâ
nal szokevenyt rejtegecett. „A ver vfzze nem va
. ", vâlaszolta testverhez melt6an az occse a 

biinfenyfto bizottsag „miert" kerdesere25 ! 
Lelkeszi munkâssagat Pater ZOLD, ugy 

ciinik, a kalugerpataki (kalagorpataki) plebânia 
korzeteben folytatta. A menekiilt szekelyeken kf
viil meg lelki gondozasban reszesitette a 
Câmpeniben („Kompen"), Tâzl6n, Frumoszân, 
Szaloncon, Jânosvolgyeben, Ungureniben es 
PU!bokon szetsz6rtan lak6 magyarokat is. Ehhez 
a plebâniâhoz tartozott meg (1780-ban) Barat, 
Bâk6, Als6-Margineni, Fundu-Fântânel, 
Blegyest. 6 emliti, hogy „ezen faluknak nepei re
szint a regen oda koltozottekbol allnak, reszint 
pedig azokb61, akik a Szekelyfoldrol oda nemreg 
futamodtak". 

A jaszvâsari (Iaşi) misszi6 fOnoke 1767-
ben arra keri ZOLD Petert, hogy latogassa meg a 
legkeletibb magyar telepiilest, a tatârfoldi 
Csoborcsokot, aho! 17 ev 6ta nem jart katolikus 
pap, es lak6it reszesftse lelki vigasztalasban, ke
reszteny oktatâsban. 

Jelenteseben reszlecesen beszâmol a 
CARISI Perene nevu olasz szerzetessel mâjus 
h6napban 13-14 napon at vegzett misszi6s mun
kar61. Egyebek kozott ujrakereszteltek 2512 em
bert, meggy6ntattak es megaldoztattak 7139 sze
melyt. Em51 a missi6s utjar61 jegyzeteket is kel
lett keszftenie, amelyeket, biztosra vehet6en, 
visszatertekor Erdelybe magaval hozott26. 

LAzAR Istvan taplocai nemest, volt kor
mânyszeki hivatalnokot, mert o is igy akarta, a 
biinvizsgâl6 bizottsag tagjai mar 1765-ben ajân
lottâk kegyelemre. V allalkozott is ra, hogy visz-

szahozza a menekiilteket, am a nagy h6 miatt 
(vagy egyebert ?) a hazateres akkor elmaradt. 

HADIK Andras erdelyi kormanyz6 es 
foparancsnok is tâmogatta a visszatelepites gon
dolatât. . LAzAR Istvan val6szin(i, hogy 1766 
oszen hazajott, mert 1767-ben mar Csikban talâl
jâk. Az alkudozâs ZOLD Peterrel es târsaival to
vâbb folytat6dik. Most mar Ok szabnak feltetele
ket: 

- ZOLD Petert helyezzek vissza az ekle
zsiajaba, 

- a visszater6 gyalogkatonâkat irjak a hu
szârok koze, 

- javaikat harm!ncad nelkiil engedjek at a 
gyimesi vamon. 

ZOLD lânos is, amint Sz.AoECZKY 
Lajos irja, Peter batyja „visszaedesgetesen buz
g6lkodott". V egre kegyelmet kaptak. 17 68 szep
tembereben a p!ebânos szâmos menekiilttarsaval 
visszavândorolt Erdelybe. Beszâmol6jaban visz
szaterokkent, ugy gondolom, azokat a szekelye
ket emlitheti, akik a plebânos egyhâzkozsegeben 
voltak letelepedve. Nem tudni pontosan, hogy a 
feltetelekbol, amelyeket szabtak, mi val6sult 
meg. Ugy nez ki, hogy a hatalom most engedeke
nyebb volt. Ezutân 20 even at, 1768. szeptember 
20-t61 1788. okt6ber 5-ig, csikdelnei plebânos. 

1780-ban esetleg az o kezdemenyezese
re, de mindenkeppen a beleegyezesevel allitottak 
fogadalmi vagy emlekkeresztet Delnen es 
Csics6ban a templom, illetve a kapolna melle. 

Ezeket a nepi vallasossag es hitelet meg
nyilatkozasaikent tartjâk szâmon. Egyben a 
XVIII. szâzadi csiki naiv maveszet j61 sikeriilt, 
jellegzetes alkotâsai. Felmeriilt ekkor a delnei 
templom restauralâsânak vagy teljes ujjaepftese
nek a kerdese is. 1780-ban ZOLD Peter vezetese
vel a csiksomly6i klastrom kriptâjaba temettek el 
BOROS Ferencet, a volt felcsiki kirâlybir6t, aki
hez az 1762-64-es ellenallasi mozgalom emlekei 
kothettek. 

Ekkoriban, 1783-ban onâ116sult egyhazi
lag, vâlt kiilon Csikcsics6 Delnetol. A delnei ple
baniâhoz tartozott Pâlfalva is. 

ENDES Mikl6s ugy tudta, hogy a delnei 
plebanos tâmogatta a kiilonvalas gondolatât, azon-
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ban a delnei Domus hist6ria megorizte, igaz ke
s6'bbi atirasban, ZOLD Peter gondolatait: TOROK 
Ferenc szekelyudvarhelyi esperes addig hizelgett 
BA TTHY ANY Ignac erdelyi pi.ispdknek (I 780-
1798), amig az beie nem egyezett abba, hogy 
Csics6ba is papot ki.ildjon. „Egy koldustarisnyab61 
keuo lett"" velekedeu errol a delnei pap27. 

Nem tudni arr61, hogy esperesi, sot kano
noki cimet kapoU volna, amint HEIDENDORFI 
CONRAD Mihiily oneletirasaban pontatlanul 
emliti. Ismeretes viszont az, hogy 1781-ben _ a 
felcsiki egyhâzi emberek, a klerus jegyzoje, n6ta
riusa volt. Tanusag errol az a somly6i par6kia es 
a csikszeredai ad6sai kozott, magyar nyelven 
rogziteu megegyezes, amelyet a delnei plebanos 
jegyzeu le. Betoltheue ezt az inkabb tiszteletbeli 
funkci6t miir korabban is. Talan ez okon Jehetett 
tagja annak az egyhazi bir6sagnak, amely elott 
l 778-t61 Csikszentmikl6s, mint felperes kozseg 
es SANDOR Lajos helybeli pap, mint alperes ko
zoui por lezajlott. 

ZOLD Peter 1784-ben felcsiki alesperes. 
BA TTHY ANY Ignac pi.ispok altal ujonnan lete
sitett tisztseg lehet. Esetleg onguny van abban, 
ahogyan o maga irja: „al-kodi v(ice)esperes" va
gyis a kodaljai, a Kodon al6li teriilet alesperese 
!?! A kesObbiekben nem talalkozni a tisztsegnek 
ilyen megnevezesevel. 

A csiksomly6i plebania ad6skonyveben 
1777-tol 230 forintnyi tartozassal szerepel. 
„Ezen ad6ssagot melt6sagos gr6f BA TTHY A.
NY Ignac pi.ispok Ur, arnint mondjak, elengedte 
volt T-do ZOLD Urnak, arnikor Delnetol Csics6t 
elvalasztatâ"28. 

1788 oszetol athelyeztek Csikszent
imrere. (Okt6ber 14-i az elso anyakonyvi bejegy
zese, 1795. marcius 3-i az utols6 !). Riikosi ple
bânos lesz 1795 tavaszân. lu 1795. marcius 12-
en keresztelt utoljara. Tobb h6napon at beteges
kedett. 1795. junius 25-en, 68 eves koraban 
hunyt el. Junius 27-en temettek. 

SZEKEL Ciprian ferences pater 
„Coadjutor" kiserte el utols6 utjân. Mas csiki 
pap, tudtommal, nem voltjelen a temetesen29. 

Kori.ilbeli.il 45 evet allt a papi hivatas, a 
katolikus egyhâz, a hivek lelki gondozasa szolga-

lataban. Nehez nehâny mondatban osszefoo 
tevekenyseget. Olyan szavakat, fogalmakat sOD
koztatunk fel iU, mint a gy6ntatâs, aldoztatâs, 
misezes. Egy pap mindennapi teendOi . De e 
lett a pap keresztelt, esketett es temeteu. Min 
ou allt az emberi elet nagy keresztutjainal. A 
csuk, a bucsujarasok, elsoaldozasok el61<eszitese 
megszervezese is feladatai kozou szerepeltek. -
mindenkor kereszteny etikara tanitott. 

ZOLD Peter plebanos Szentlelek 
(1754-64), Delnen (1768-88), Szentimren (1788-
95) es Rakoson (1753-54, 1795), amennyire ezx 
megkozelito pontossaggal meg tudtuk allapitani. 
1349-szer keresztelt, 297-szer esketeu es 4T 
esetben temeteu. Hianyoznak a szentleleki eske
tesek es temetesek, az 1748-52-es evek szâmada
tai, valarnint, reszben, a Moldvaban eltăltău evek 
adatai is30. 

A lelki dolgok, a szellemiek teren akkor 
a pap volt az elso ember a faluban. Tole fi.iggott 
az iskola mii1<odese, reszben a tanitas minosege a 
kisiskolaban. 

Munkalkodasa abban a korban igen je
lentos befolyassal volt a falu erkolcsi arculatara. 
A plebânos nagy tekintelynek orvendeu. Nem 
volt elhanyagolhat6 szerepe az egyhazkozseg 
gazdasagi eleteben, a Jetfenntartasert vivott ki.iz
delem rnindennapjaiban. A gyakran felmeri.ilo 
gazdasagi, tarsadalmi ellentetek, feszi.iltsegek el
igazitâsa sem kovetelheteu keves energiat. De 
tette mindezt mas is, rninden pap, kepessegei es 
Jelkiismerete szerint. 

3. Jelleme, szellemisege. A hatarorseg 
szervezese idejen a csiki ellenallas egyik leghata
rozottabb vezetoje, aki felvilagosit, es tanacsot 
osztogat, de_ akire oly jellemzo a tettvagy is. 
Amikor Vacsarcsiban az osszegyffjtătt es huz6-
doz6 nemesek afelol erdeklodtek, hogy ki paran
csara esketi meg 61<et, a valasz az, hogy sajât el
hatârozasab61. A fenyegeto kozhangulat engede
kenyebbe teue iu is a nemesurakat. Parasztveze
rekre emlekezteto ZOLD Peter gesztusa, kijelen
tese: „ennek csak meg kell lenni!". Ehhez hason-
16 jelenetek jatsz6dtak le Szepvizen, Delnen, 
esetleg mashol is. Ut6lag a nemesek nagyon ban
tak eski.iji.iket, atkoztak a papot, es a tărtenteket 



ntettek BARABAS Mârtan rakosi esperes
az pedig ROMER kapitanynak. 

A korabeli tam1vallomasok ismereteben 
~ mas forrasok alapjan az sem dăntheto el egy
!nelmuen, hogy BEKE Istvan vagy ZOLD Peter 
.tjănlotta-e az ellenallas resztvevoinek, hogy vo-

janak ki az erd6be. A csikszentmikl6si FER
CZ Antal, a szepvfzi MIKL6S Gyărgy es 
TYAN Mikl6s Szentkiralyr61 ugy tudjak, 

hogy Pater ZOLD inditvanyozta a kivonulâst 
Palos es Szalonka erdejebe. fgy keriilhettek vol
na el, szerinte, a hatarorsegbe tărteno besorozast. 

A besorozas elol vegiil ugy sem bujhat
tak el. A hatarorseg felallitasa miatt szamosan 
Moldvaba meneki.iltek. ZOLD Peter nepe iranti 
felel6ssegenek tudataban mar elso kenyszeru 
moldvai tart6zkodasa idejen ellenezte a kivan
dorlast. Mar akkor (1764) kijelentette, hogy o 
vissza szandekozik terni Erdelybe. Vilagos lehe
tett az ellenallas letărese utan is, hogy azok arta
nak leginkabb a kăzăssegnek, akik elhagyjak azt, 
es elmennek, es azok hasznalhatnak inkabb, akik 
itthon maradnak, vagy visszaternek31 . 

Ez okon mondott le a szentlelekiek terve
zett megbiinteteserol. Es emiatt tert vissza titkon 
Moldvab61 azzal a naiv, megalapozatlan remeny
nyel, hogy ăccse majd csak kikilincseli (?) neki 
az itthonmaradas lehetoseget, a kegyelmet. (Es 
ha megis vissza kellett volna ternie ănkentes 
szamuzetesenek a helyere, apja es ăccse, ezt biz
tosra vehetjiik, nem engedtek volna el teljesen 
iires kezzel !) 

Az mar bebizonyosodott r6la, hogy szer
vezete eros es kitart6, a faradtsagot, nelkiilăzest 
kănnyen elviselo ember. Nemcsak testi iigyesse
ge, hanem szellemi adottsagai is kival6ak, mas
kent, amint BIT A Y Arpad is megallapitotta, nem 
lehetett volna annyira nepszeru a csikiak kăre
ben. A kărăzolevel segitsegevel alakjat magunk 
ele kepzelhetjiik. Csupan az adott vitara nemi 
okot, hogy a „kicsiny es egybeszedett homloku" 
kitetelt hogyan ertelmezziik ? 

Edesapjanak a bunfenyito bizottsag elott 
tett vallomasat, miszerint Peter fia mindig is sz6fo
gadatlan volt, ugy ertelmezziik, hogy ZOLD Peter 
sok esetben, mar korabban is, maskepp itelt es mas-

kepp cselekedett, mint a kărnyezete . Massagaert, 
erelyessegeert talan az edesanyjat, E>LTI Katalint is 
„okolhatjuk", mert az edesapjat, igaz, mar idos ko
raban, halk szavu, csendes emberkent emlitik. 

Kezfrasa, anyakănyvi bejegyzesei nem 
egyszer indulatos, impulziv termeszetet, tempe
ramentumot sejtetnek. 6 maga mondja, hogy 
1764-ben, a kivandorlasakor nemcsak a menekii
l6k kerese volt ra hatassal, hanem akkor ot is el
ragadta az ifjukori hev~. 

Egy kevesse ismert kiadvanyban a Csiki 
Muzeum Kăzlemenyei cimu kătet 1956-os evfo
lyamaban KARACSONY Zakarias muzeol6gus 
kăzzetette ZOLD Peter menekiilttarsanak, a ta
polcai LAZAR Istvannak a levelet, amelyet baty
janak, LAZAR Imrenek Gyimesbol kiildătt 
Szebenbe 1766. okt6ber 6-an. Ebbol a tud6sitas
b61 ideziink reszletesen: „:En, amely cooolacskat 
kegyelmed kfildott vaia Pater ZOLD lirnak nem 
bâtorkodâm odaadni - csodâlkozâsra melt6 dolog 
annak az embernek minden cselekedete, ismer
hette Kend Csikban, nekem ezel6tt semmi ki.ilă
năs ismeretem nem volt; tăbbi kăzt az elmult h6-
nap elejen holmi muszkaorszagi kerengo verbu
vâ16k Atyasaganal latitalvan (bujtak, lappang
tak) ... a zarandok hozzam jăn, hogy a Pater ot 
hivja Muszkaorszagba, s meg is parancsolta, 
hogy az oltarr61 mindent szedjen egybe, s vigyek 
el, s meg vannak felesen , akik a Paterrel elmen
nek, en .. . olyan parancsolatot adek, hogy egesz 
ejjel a bfr6 es 12 eskiidt vigyazzanak, es azt, aki 
el akar menni, rendre kătăzzek, de eszre veven a 
Pater a tăbbivel egyiitt, hogy vigyazat legyen, 
szandekokat diferaltâk (megvaltoztattâk) ... 

... en kedves Batyâm uram eleget szepen, 
amit lehetett G(ene)râlis Ur kegyelmesseget, a 
magyar igaz szivet exponâlvân, mire fog jutni 
gondolkodjek, mivel eletre sz616 esze nincsen, 
deâk ugyan s teol6gus j6, de oeconomus rossz, 
mindenekre csak azt feleli, hogy ha egyebkent 
nem elhet, elbfr egy kardot, meggondolhatja ke
gyelmed is, Paphoz micsoda gondolat legyen .. . " 

LAzAR Istvan is csodalatra melt6nak 
nevezi ZOLD plebânos cselekedeteit. Szerintiink 
csupan taktikazas az, amit LAzAR ezutan emlit. 
Mar akkor folyt az alkudozas a Csikba val6 visz-
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szateres felteteleir51. LAzAR Istvan eppen ke
szi.il&lătt hazaterni. Annak hangoztatâsaval, 
hogy orosz zsoldosnak szeg5dik, csupan a feltet
eleik elfogadasât akarta az erdelyi kormanyszek
t51 kicsikarni. Ha 5 mindenkeppen a câr szolgâla
târa szănta volna el magat, ebben a dănteseben 
vegi.il is semmi sem akadâlyozhatta volna meg. 

Meneki.ilttârsa elismeri r6la, hogy deâk
nak, teol6gusnak, vagyis papnak j6, de gazdalko
d6nak rossz, mert eletre val6 esze nincsen. A fen
tieket atgondolva nem tllnik ugy, hogy LAzAR 
Istvannak teljesen igazat kellene adnunk. A Ie
velir6 pontatlansaga miatt nem tudni, hogy HA
DIK Andnis generalisnak, akit nevteleni.il emlit, 
a kegyelemre val6 hajlama, megbocsajt6 keszse
ge mellett, ki volt kăzi.ili.ik az, aki „a magyar 
igaz szivet exponalta'', HADIK-e vagy ZOLD ? 
Tudjuk, hogy mindketten, (igy ZOLD Peter is) 
kifejthettek volna er5s magyar erzelmeiket, ma
gyar gondolkodasukat, szellemi.iket. · 

H5si.ink ismert indulatos, impulziv ter
meszete miatt LAZĂR Istvan nem merte atadni 
neki batyja „cedolacskajat'', amely esetleg eppen 
az erdelyi f5parancsnok, HADIK Andrâs gondo
latait, netăn „i.izenetet" tartalmazta3>. 

1772. majus 11-en a delnei plebanos latin 
nyelvll levellel, keressel fordult Emmanuel 
CARAT ezredeshez, az I. szekely gyalogezred 
parancsnokahoz, ahhoz a CARATOhoz, aki a 
madefalvi verengzest 8 evvel korâbban veghez 
vitte, akinek a parancsara 1764. junius 14-en a 
szi.il5i hazna! Ietart6ztattak, vasra verve a csik
szeredai Mik6-vârba hurcoltak, es kihallgattâk. 

A folyamodvany a csikszentrnik16si egy
hazkăzseg neveben es erdekeben, valamint a 
Gyimeslolctn lak6 „csang6knak mondott ma
gyarok" erdekeben fr6dott . („ . . . Hungaris in 
Lonka residentibus, Csang6 dictis") 

Az tărtent, hogy az egyhazkăzseg tulaj
donat kepez5 gyfrnesvălgyi Hegyes havast, ame
lyet a gyimesloki lakosoknak evi 12 forintert le
gel5kent adtak hasznalatba, CZIKO Antal szep
vizi nemes elfoglalta. (A levelre meg visszate
riink ! ) A ki.ilănăs az, hogy eppen 5 frta ezt a Ie
velet. Nem csupan Csikszentmik:I6s evi 12 forint
nyi vesztesege kapcsan, hanem legf5keppen a 

XVIII. szâzad els5 feleben es kăzepe tâjan ki 
kul6 gyimesi csang6 kăzăsseg erdekeben dă 
hetett igy, es alazkodott meg. Ez, a jobb _ 
Moldvâb61 bevandorolt magyar csaladok letre
hozta telepi.iles a Tatros mellett, valamint a foi) 
patakvălgyeiben egymâst61 kisebb-nagyobb tâ
volsâgra keletkezett apr6 kăzăssegek Iaza hâ!O
zata volt. 

A 18. szazadban mâshonnan is jăttek 
Gyimeslokra magyar es mas nemzetisegll csalâ
dok. (Romanok els5sorban, de nemetek es ărme
nyek is !) 

A moldvai eredetu csang6-magyar kO
zosseg tllnik akkor, 1779-ben Gyimeslokon a 
legszâmosabbnak. u gy gondoljuk, hogy erti.ik le
pett at ănerzeten a delnei plebanos, kiserelte meg 
hasznukra lenni. 

Ez az eddig ismeretlen dokumentum 8-9 
evvel el5zi meg a ket mâsik, tartalmilag egymas
hoz kăzel all6, a moldvai tapasztalatait ăsszege
z<'.) irâsât. Ez ut6bbiak adatait ketszâz ev 6ta eleg 
gyakran ideztek, ha azok nem is voltak mostanig 
kănnyen hozzâferhet5ek. 

Eredetileg latin nyelven irt beszamol6 
mindkett5: az els5 MOLNAR Janosnak a Ma
gyar kănyvhaz cimu kăteteben jelent meg Po
zsonyban 1783-ban. Meg ugyanabban az evben, 
ugyanott nemet valtozatât az Ungarisches Maga
zin is kăzălte. A beszamol6 1780-ban keszi.ilt. 
BLAHO Vince ferences pater es PRA Y Gyărgy 
kăzvetitesevel keri.ilt MOLNAR Janoshoz, aki 
magyarra forditotta, es kiadta. A masik irâs a 
BATTHYANY Ignac, erdelyi pi.ispăk 1780. evi 
felkeresere a kăvetkez5 ev elejen adott vâlasza. 
ZOLD Peter elmondja, hogy 62 moldvai telepi.i
lesen elnek magyarok, akik 9 plebâniahoz tartoz
nak. Csang6-magyaroknak nevezik 5ket. Nagyon 
kârosnak tartja azt a gyakorlatot, hogy olasz 
misszionariusokat, nem pedig a magyar es a ro
man nyelvet ismer5 lelkipâsztorokat ki.ildenek 
kăzeji.ik. Mivel az olasz pâterek nem ismerik a 
moldvai r6mai katolikusok anyanyelvet, meg a 
vallas alapelemeire sem kepesek megtanitani a 
hiv5ket. 

A moldvai magyarok azt vârjâk az oszt
râk csâszârt61 es a magyar kiralyt6l , de a r6mai 



păpat61 is, hogy szamukra nyelvi.iket erto papok-
r61 gondoskodjanak34_ . 

Moldvaban Ietekor, 1768 elejen, felkarol-
a csikszentgyi:irgyi GERGEL Y Matyas i.igyet, 

aki a szabadsagaert, jobbagyi statusa miatt hosszu 
eveken at perelt SZAB6 Gabor csikszentmartoni 
f6ldesurral. 1768 februarjaban ZOLD Peter a 
ka.lagorpataki minorita misszionariussal, P. Mauri 
Anselmus-szal tanukat, idos embereket hallgatta
IOtt ki Forr6falvan (esetleg Komanfalvan is !) ar
r61, hogy SZ6CS GER GEL Y Matyasnak a nagy
apja Moldvab61 telepedett Csikba, akinek viszont 
egy Marosszekrol szarmaz6 SZAB6 Janos nevu 
szabad szekely volt az ose. 1775-ben itthon 
ZOLD Peter uj6lag megerositette irasban az 
1768-ban jegyzOki:inyvbe foglaltakat. Azonban a 
nemesi ti:irvenyszeket, a csikszeki Ălland6 (Foly
tonos) Tablat ez sem gyozte meg GERGELY Ma
tyas igazar61. (Kar, hogy ezek a dokumentumok 
nem maradtak fenn !) 

Ahogyan szerepet vallalt 1762-64-ben az 
ellenallasi mozgalomban, ahogyan a moldvai 
magyarsag lelki-szellemi nyomorusaganak a ker
dese foglal.koztatta, a gyimesi csang6kert tett 
gesztusa, a szabad emberi mivoltaert ki.izdo 
GERG EL Y Matyas tamogatasa, mind szeles la
t6ki:irre vallanak, arr61 gyoznek meg, hogy tettei
vel, szellemevel fi:ileje emelkedett a korabeli csi
ki, es lehet, az erdelyi ertelmiseg ti:ibbsegenek. A 
szorosabb nemzeti, magyar i:isszetartas es i:issze
fogas szi.iksegenek az egyik felismeroje, hive. 
Szelesebb horizonton, atfog6bb, nemzeti kateg6-
riakban gondolkozott, nem ugymint sok magyar 
kortarsa. 

ALBERT David megallapitasaval elve a 
nepe iranti szeretet, sorsanak feltese volt tettei
nek legf6'bb mozgat6ja35. 

Nem valami ktili:ini:is, teljesen egyedi eset 
az ove, hanem altalanosabb eur6pai jelenseg, a 
nemzeti ebredes es gondolkodas, a modem nem
zetek kialakulasanak koraban vagyunk. 

4. f rasai. Moldvai tapasztalatair61 mar 
emlitett ket nevezetes, majdnem teljesen azonos 
tartalmu beszamol6t irt. Mindkettot latin nyel
ven. Az elsot tărtenetir6 ismerosenek, BLAH6 
Vince ferences patemek adta, akit61 PRA Y 

Gyi:irgyhi:iz, az ismert ti:irtenettud6shoz keri.ilt. 6 
kiadasra erdemesnek itelte, es MOLNAR Janos
hoz tovabbitotta, aki magyarul a Magyar Ki:inyv
haz III. ki:iteteben, 1783-ban megjelentette. 
U gyancsak Pozsonyban, es 1783-ban, amint mar 
mondottuk az Ungarische Magazin ki:izli a nemet 
valtozatat. Ugy tartjak, hogy SCHONWEIS Ist
van jezsuita ti:irtenetir6, PRA Y Gyi:irgy barati ki:i
renek tagja volt a nemet valtozat fordit6ja es 
ki:izrebocsajt6ja. MIKECS Laszl6, a csang6 iro
dalom legkritikusabb szellemu kutat6ja ugy vele
kedett, hogy a nemet textus a hozzacsatolt jegy
zetekkel ti:ibb informaci6t tartalmaz, mint a 
MOLNAR Janos szi:ivege. MOLNAR ugyanis 
mondatokat hagyott ki az eredetibol. Ellenben a 
MOLNAR kozi:ilte varians is tartalmaz az 
Ungarische Magazin szi:ivegebol hianyz6 resze
ket. Ugyancsak MIKECS mondja, hogy sem a 
magyar, sem a nemet textus nem hozza teljes 
egeszeben ZOLD Peter fogalmazvanyat. 

„VaJasztekosan irt latinul" allapitja meg 
r61a BIT A Y Arpad. Mi csupan a magyar valtoza
tot ismerji.ik. 

A szerzo, ZOLD Peter irasa elejen meg
nevezi ti:irteneti forrasait: irasos emlekeket, szaj
hagyomanyokat, regeszeti maradvanyokat, sajat 
megfigyeleseit sorolja fel. 

A moldvai magyarok ti:irtenetet 1420-ig, 
Zsigmond kiraly koraig viszi vissza, amikor Er
delybol sok szekely es szasz vandorolt keletre, a 
Karpatokon tulra. A szaszok kesObb beolvadtak 
az ottani magyarsagba. Mar csak nehany csalad
nev es a hagyomany utal erre. A regi magyar es 
szasz bevandorl6k, ugy veli, 4 fObb ki:irzetet 
szalltak meg: a Tatros melleket; a Szeret foly6 
melletti teri.iletet; Roman megyeben a Moldva es 
a Szeret ki:ize ekelodi:itt szi:igletet; a negyedik 
megszallt teri.ilet a Prut mente volt. Mindvegig 
megoriztek katolikus hiti.iket. „Csang6-magya
roknak hivattatnak, az olah es magyar nyelvet 
egyen!Okeppen ertik, csak az hogy a magyart 
tisztan, de selypesen ejtik. Olahos ruhat visel
nek." Ezek a csang6-magyar nevu szekelyek, a 
Szeret mentiek, valamikor a bak6i katolikus pi.is
pokseghez, a Tatros mellekiek pedig a mil.k6i 
pi.ispi:ikseghez tartoztak. De Milk6 mezovaros, ir-
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ja ZOLD Peter, akkor ( 1780) măr teljesseggel ro
man falu volt. Ma (1780-ban) „a Moldvaba taka
rodott magyarok es szaszok" maradekai 62 falu
ban laknak, 9 plebaruat alkotnak. Gondot rajuk 
olasz minoritak viselnek, akik se a magyar, se a 
roman nyelvet nem ismerik. 

A plebaniak sorra igy kăvetkeznek : Jasz
vasăr (laşi) , Mugyil6, Damafalva (Domafalva, 
Dumafalva), Szab6falva, Talpa (a Moldva part
jan), Kalugerpataka. Az ut6bbihoz tăbb mint 16 
helyseg tartozik, kăztiik Bak6 varosa is. Ennek a 
plebanianak a hivei reszben a regen leteleptilt 
magyarok, reszben az ujabban menektilt szeke
lyek. Forr6falva kăvetkezik 12 leanyegyhazzal, 
majd Gorzafalva a Tatros mellett. Filialisai: Ak
na es Tatros is. 

A 9. szamu plebania a huszvarosi (Huşi) . 

Katolikus lak6i a magyar huszitak leszârmazot
tai, akiknek 5seit Matyas kira!y (1457-1490) til
dăzte el Magyarorszăgr61. (Ezek id<'.5vel vissza
tertek a katolikus hitre.) Masik resztik az akkor 
tatărfoldi Csăbărcsăk mez<'.5varost es a kăzeli 3 
falut alapitotta. Ezek az ut6bbi magyarok ·a krirni 
tatar kan els<'.5 felesegenek az alattva16i. 

ZOLD Peter 1767. tavaszan a moldvai 
katolikus rnisszi6 f<'.5năkenek keresere a huszvăro
si (Huşi) olasz minoritaval meglatogatta a csobăr
csăki magyarokat. A teleptilesnek j6 term<'.5foldje 
van. Buzat, kălest termesztettek. Nagy sz<'.515seik 
voltak. Temerdek szarvasmarhaval rendelkeztek. 

ZOLD reszletesen elmeseli a Csăbărcso
ki utjukat, rnisszi6s tevekenysegtiket. A lakossag 
ugy fogadta rnintha egb<'.51 alaszallt angyalok let
tek volna. Măr 17 ev 6ta nem jart kăzătttik kato
likus pap. 14 napi ott tartozkodasuk alatt meg
gy6ntattak 7139 embert, megkereszteltek vagy 
ujrakereszteltek 2512 szemelyt. Ezek igen nagy 
szamok. BOROS Fortunat ZOLD adatait rnlzott
nak tartja. Efo!Ott BITAY Arpad es BOROS For
tunat kozott vitara is sor kertilt. Elkepzelhet<'.5, 
hogy egyszerre nagyobb csoport fiatalt keresztel
tek meg, igy id<'.5t nyertek. A gy6ntatas tigyeben 
BIT A Y nak a velemenye elfogadhat6nak latszik: 
szămosan tăbbszăr gy6ntak, es ilyenkor măr ră

vid ideig tartott a gy6ntatas. (~ldănteni, hogy ki 
all kăzelebb az igazsaghoz - nehez !). 
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A BA TTHY ANY lgnac ptispăkhăz -
zett valaszlevel ugyanazokat a f<'.5bb gondolato 
fejtegeti , mint arnit mar târgyalt beszamol6jabz::. 
elmondott. 

A va!aszlevelben megfogalmazott gon
dolatok meg hatărozottabbak, adatai, nagyobb
reszt, pontosabbak. Tăbbszăr hangsulyozza azt a 
lelki, szellemi nyomort, amelyben a moldvai ka
tolikus magyarok kenytelenek elni, mert idegen 
papjaik „nyomorultul es lanyhan szolgaljak" a 
hiv<'.5k kăzăssegeit. Nem ismerven a nep nyelvet, 
lelket sem tudjak megkăzeliteni . Ktildjenek tehat 
kăzejtik a magyar es roman nyelvet j61 ismer<'.5 
papokat az erdelyi ferencesek koztil. 

Erdely ptispoke a ZOLD Peter szolgal
tatta tenyek ismereteben 1787-ben levelben for
dult a r6mai papahoz: „Ne higgyje Szentseged, 
hogy keveset szamit, ha az ăsszes misszionariu
sok nem ismerik a magyar nyelvet, mert nem
csak egynehăny szetsz6rt es ide-oda vândorolt 
magyarr61 van sz6. Sok csalad van, kik egesz 
helysegeket tartanak megszallva, es eppen ugy 
nem jartasok az olahban, mint amilyen er<'.5sen 
ragaszkodnak hazai nyelvtikhoz." Ezek a rnisszi
onariusok nem tudjak sem tanaccsal segiteni, 
sem buzditassal ăsztănăzni 5ket az elet megjob
bitasăra . A papa valaszab61 (1788) az dertil ki, 
hogy () nem nezte olyan kritikus szemmel, es 
nem latta olyan dramainak a moldvai magyarsag 
helyzl!tet, mint ZOLD Peter es BATTHYANY 
Ignac„.36 

A Magyar kănyvhăz cimtl kătetben nap
vilagot latott beszamol6ban egy olyan mandat is 
olvashat6, hogy a csang6-magyarok kăztil „so
kan Felcsikszekhez tartoz6 havasokon laknak, s 
holott nem szanthatnak, kukoricaval s marhaaru
lassal elnek. Mind r6mai katolikusok. 

A szentsegeket azokt61 a plebanosokt61 
veszik fel, kiknek a szolgalatjokhoz tartozand6k 
az emlitett havasok". fgy legtăbb kăztiltik 
Csikszentrnikl6shoz, kisebb resztik Csikszentmi
hălyhoz tartozott, tehetjtik mi hozză . 

A csikszentrnikl6si par6kia Jeveltaraban 
taJaltuk meg ZOLD Peternek az I. szekely hatâr-
5rezred parancsnokahoz cimzett latin nyelvtl 
fogalmazvanyat. 36a Forditasban: 



„Melt6sagos es Nagysagos Ezredes Ur, 
Neklink Kegyelmes Urunk ! 
Mostant61 sziimitva tăbb mint harminc 

esztendeje, hogy a Csikszentmikl6si Egyhâzkăz
seg Minyite-havasanak nevezett helyet, amelyet 
Hegyeshavasnak is hivnak a Lonkăn lak6 Ma
gyaroknak, akiket Csâng6knak mondanak 
berbe adta evi 12 magyar forintert, hogy allatai
kat, juhaikat ott legeltessek. Erre vonatkoz6an le
rezik meg a nehai Nagymelt6sâgu L. B. 
SZTOJKA piispăk ur engedelye is. Azonban eb
ben az evben a szepvizi Czik6 Antal 11r târsulva 
az ot pârtol6 katonâkkal, oda, a nevezett helyre 
hajtotta a juhait es igy az Egyhâzkăzseg kenyte
len a 12 forintnyi âlland6 kârt elviselni, ugyanis 
6 sem az ăszszeget nem kepes lefizetni, sem pe
dig a juhait elhajtani nem engedi. Sot az egyhâz
kăzseg 1691-beli tărvenyivel, amelyet a leglelki
ismeretesebben eddig betartottak, valamint a ki
râlybir6 pecsetjevel magât szembehelyezi. Ugy 
lâttuk, hogy ezzel a gonoszsâggal szemben mas, 
hatârozott es eredmenyes orvoslâs nincsen mint 
az, hogy, ezt a hatalmaskod6t, es eroszakos bitor-
16t a karhatalom igenybevetelevel tâvolitsâk on
nan el. Itt most. melt6sâgodat alazatosan kerjiik, 
hogy az Egyhâzkăzseg fOgondnoka reszere kato
nai jelenlet kirendeleset megparancsolni kegyes
ked jek, amennyiben ez a tărvenyes dăntes ezeket 
az eltevelyedetteket onnan el tudnâ mozditani. 
Mindezek kăzepette az On nagyon is tapasztalt 
kegyeibe es j6indulatâba ajânljuk magunkat. .. 
Maradunk az On .. . 

Kesziilt Csikszentmiklos hivatalos gyu
lesen, 1772. majus 11-en. 

ZOLD Peter, delnei plebânos alta!, jelen
legi ... (?)" 

CARATO 1772. junius 13-ân Csikszere
dâban, ugyancsak latinul, ezt jegyezte a keresre: 
„A Szâzadparancsnok Ur Csikszentmikl6s kiil
dăttenek segitseget fog adni, es, nehogy erosza
kosan valami tărtenjen, a Hadnagy Ur erre felvi
gyâz". 

Kiemelni kivânjuk ennek a fontos doku
mentumnak a kăzlesekor, hogy a gyimesi lakos
sâg magvât, egyik elso szervezett kăzosseget 
moldvai szârmazâsu magyarok alkottâk. 

A gyimesvOlgyi csăng6knak igenis koz
vetlen etnikai kotOdesiik volt, van a moldvai 
magyarokhoz. 18. szâzadi csiki dokumentu
mok, a regi moldvai es gyimesi nevanyag 
elemzese is megerosit a fenti âllitâsunkban. 

A moldvai magyarsâgot illet6en a 18. 
szâzadra a ZOLD Peter irâsai tartalmazzâk a leg
fonţosabb adatokat. Marcus Bandinust (17 . sz.) 
kovetoen DOMOKOS PÂL Peter fellepteig alig
akad hozzâmerheto irâstud6, akit a csâng6-ma~. 
gyarsâg sorsa ennyire erdekelt volna. 

A plebâniâk sorâban mâsodikkeni emli
tett Mugyil6 nevff helyseget nem tudjuk azonosi
tani. Az egyik leginkâbb szămbajăheto tdepiiles 
egy 18. szâzadi besszarâbiai, a Prut partjân fel
tiintetett Mohile nevu kăzseg, rriezovâros .(?) le
hetne, mig a măsik a Dnyeszter keleti partjân le
vo Mogilev nevu văros. De ez ut6bbi tudtunkkal, 
nem tartozott Moldvahoz37. 

ZOLD Peternek lehetnek meg irâsai, 
amelyeket nem ismerlink. D. MARTINAŞ emliti 
peldâul a DUDA.SSI Andrâs păios szerzetesnek 
cimzett levelet (1787. junius 3), amely a vatikâni 
titkos leveltârban talâlhat6. Tartalmâr61 azonban 
mi mitsem tudunk ! 

5. ZOLD Peter emlekezete. Az elso ker
des mindjârt a temetesevel kapcsolatos. Ha 6 
alesperes es egyhâzi n6târius volt, hogyan tărten
hetett meg, amennyiben az anyakănyvi bejegy
zes a realitâst tiikrăzi, hogy egyetlen pap, a feren
ces SZEKEL Ciprian kiserte el utols6 utjân ? Ha

. !ăla pedig nem kăvetkezett be hirtelen. Mar h6-
napok 6ta betegeskedett. Kiilănăs, sot kiilănc ter
meszete miatt nem jăttek volna el paptârsai ? 
Vagy tân az 6 6haja volt ez ? 

A nemzeti szolidaritâs eszmeje, arniert 6 
is kiizdătt, ilyen halvânyan pislâkolt kortârsai
ban? Hogy egyebrol itt sz6 ne essen ! 

Arr61 viszont sz6 sincs, hogy a csikiak, 
legalâbb egy resziik szămâra ne lett volna vilâgos 
a megszokott61 eltero, rendkiviili egyenisege. 
FARKAS Nepomuk Janos Csiksomly6n lak6 
nyugalmazott lelkesz ZOLD Peter halâla utân 1 
evvel, 1796-ban irta ARANKA Gyărgynek: a 
ZOLD rokonsâg vâllalta ZOLD Peter eletrajzii
nak ăsszeâllitâsât, hogy ilyenkeppen az ut6kor is 



tudomast szerezhessen mozgalmas eleter61, mun
kassagar61. Kesobb ugyanaz a plebanos arr61 
szamol be, hogy ZOLD Peter occsenek, ZOLD 
Janosnak az i'.rasat a madefalvi esemenyekrol el
ki.ildte ARANKA Gyorgynek Soba nem hallot
tunk tăbbe errol ! Eltfint, vagy megvan ma is va
laho! ? 

Vajon mi m6don magyarazhatjuk azt az 
elszomorit6 tenyt, hogy a csikrakosi templom
kertben nyughelyet kapott pap si'.rjara nem keri.ilt 
k61cereszt ? Szegeny volt a ZOLD csalad ? Nem 
telt egy kOkeresztre a kisasszony egyhazmegye
nek, vagy a csiki kozossegnek ? 

Hogy ZOLD Petert ennyi megilletett vol
na, es nem csupan egy korhad6 fejfa, az nem le
het, gondolom, vitas ! 

Vegi.il is az elodok felelotlen mulasztasat 
KOVACS Jakab plebânos az 1970-es evek ve
gen p6tolta, amikor a csikrakosi templornkert
ben ZOLD Peternek emlekmuvet allfttatott. Ez 
FERENCZ Erno szobraszmffvesz alkotasa. Egy 
emlekmff, amellyel eddig a szi.ilofO!d jeles fianak 
tartozott ! 

Nevet mar eleteben kr6nikajaba foglalta 
LOSTEINER Unard, csiksomly6i ferences tor
teneti'.r6. Szamara a madefalvi esemenyek frasban 
val6 rogzitese szolgaltatott alkalmat, hogy r61a es 
BEKE Istvanr61 frjon39_ 

Meglepo, de igaz, hogy Csikban mar 
1796-ban FARKAS N. Janos emliti ZOLD Peter
nek a MOLNAR Janos koteteben a Magyar 
konyvhazban megjelent irasat ! Ugyancsak meg
lepetesnek szamit,' hogy egy torteneti mffben 
AJTAY Samuel mar 1814-ben ra hivatkozva fel
veti a moldvai magyar telepi.ilesek alapitasanak 
idejet es az Ungarisches Magazinra alapozva azt 
a honfoglalasig viszi vissza40. 

A csiktaplocai szi.iletesu GEG6 Elek uti
napl6jaban eloszor kozli ZOLD Peter eletrajzat. 
6 is ismeri az i'.rasait41 . 

A csikszentgyorgyi Domus hist6riaban 
egy, val6szinff 19. szazad elejen bejegyzett szaj
hagyomâny ZOLD Peternek az ellenâllasi moz
galomban vitt szerepet reszletezi. Sajnos a fenti 
kotet ma ismeretlen helyen van, ha meg egyalta
lan letezik. A nevtelen lei'.ras szerzojet T ANK6 
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Albert csikszentgyorgyi plebanos es alcsiki espe
res szemelyeben sejtetti.ik, aki a menasagi anya
konyv tanusaga szerint a hatarorseg felallitasar61 
is eliteloen i'.rt. 

ORBAN Balazs kozismert munkajaban 
LOSTEINERt idezi, akarcsak NAGY Imre som
ly6i tanar42. 

VESZELY Karoly es tarsai 1870-ben ki
adott konyvi.ikben megjelentetik, eredeti nyelven 
a BA TTYHANY pi.ispokhoz i'.rt beszamol6t. 
Ugyanabban az evben BEKE Antal kozli f6bb 
eletrajzi adatait43. 

A szekely hatarorseg felallit!isânak ese
menyeit SZADECZKY Lajos torteneti muveben 
frta le. Tevesen emliti ZOLD Peter halalanak 
evet, akarcsak BALL6 Istvan. Halala evet mind
ketten 1788-ra teszik. 

A ket vilaghaboru kozott barman is fog
lalkoznak eletevel, munkassagaval. BIT A y Ar
pad tisztazza eletenek legfObb allomasait. DO
MOKOS PAL Peter magyarra forditja es kozli a 
BA TTHY ANY pi.ispokhoz i'.rt, targyalt levelet. 
MIKECS Llszl6 ugy tartotta, hogy „ZOld tud6-
sitasa igen megbizhat6, nagyon fontos doku
mentum". Ezt alafrjuk mi is ! 

A masodik vilaghaboru utan 1957-ben 
V AG6 Bela ujabb adatokat tesz kozze a made
falvi veszedelemrOI, igy ZOLD Peterrol is. Egy
ben tevekenyseget „osztalyharcos szellemU'', ke
meny bi'.ralat targyava teszi. 

J6val kes6bbi munka az ismertte es hi'.r
hedtte valt Dumitru MĂRTINAŞ konyve, amely
nek alapveto tezise az, hogy a moldvai magyarok 
a Szekelyfoldon elmagyarositott românok ut6dai. 
Nincs szegyenere semmi hazugsag. ZOLD Peter 
majdnem minden megallapitasat a visszajara 
forditotta44. 

A Kereszteny Sz6 1992. augusztusi sza
ma hozta ALBERT Davidt61 a ZOLD Peter isko
lai cima tanulmânyt. A tanulmanyszerzot korab
ban is foglalkoztatta ZOLD Peter szemelyisege, 
eletutja. 

A torteneti irodalomban az ut6bbi evek 
egyik leghasznosabb konyve az IMREH Istvan 
gondozta „Latom az eletem nemigen gyonyo
r<f" cim<f kotet. A bunfenyito bizottsag 1764-es 



· jegyzOkonyveit, a csikiak vallomasait tar
!almazza. Kar, hogy eppen ZOLD Peterr61 csu
szott be teves adat is a konyvbe. Halala evet itt is 
I 88-ra teszik. Ktilonben a legfontosabb konyv, 
forraskotet, amely eddig a hatar6rseg szervezese
rOI megjelent45. 

A szepirodalmi muvek koztil, tudtommal 
kovetkez6kben szabtak a szerz6k h6siinkre ki

sebb-nagyobb szerepet: 
CSERES Tibor: Zold Peter levelei a pa

pâhoz (Korkep, 1973) 
Huszonket mai magyar elbeszeles (Bu

dapest, 1973) 
IMETS Denes csiki szerz6nek Veszede

em dmu dramajat a csikszeredai amator szfnjat
sz6k mutattak be. 

KOZMA Maria Veszhalom dmu novel
lajat az Id6vallat6ban tette kozze. 

NYfR.6 J6zsef Madefalvi veszedelem 
immel frt regenye a hatar6rallitas esemenyeirol 
z6146. 

A madefalvi veszedelem ihlette az 1970-
es evek vegen kesziilt ket festmenyen ZOLD Pe
ter alakja is feltunik. (Az alkot6k: BARABAS 
Eva es LASZL6 Zsuzsa festomiJveszek) 

FERENCZ Ern6 szobrasz dombormuvon 
is megorokiti emleket. A faragvany a csikrakosi 
plebania tulajdona. 

1989-et kovetoen sztilOfalujaban az alta
lanos iskola ZOLD Peter nevet vette fel, Csiksze
redaban pedig a Torvenyszek melletti utcat ne
veztek el r6la. 

Halalanak 200. evfordul6jân a Csfki Sze
kely Muzeum ZOLD Peter es kora cimmel 1995. 
junius 27-en szimp6ziumot tartott, kiâllftâst ren
dezett47 . 
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1732-bcn, KOVACS Mikl6st 1733-ban emlftik utoljara, SANTA Keie

mcn aevCt 1734-161 jcgyz ik az anyakOnyvbcn. 

12. Csfkszcrcdai Allami Levc!ltăr. A szCkelyudvarhclyi gimnâzium anya
konyvc. 22511 /1744-17451135-138. old . 

13.BITAY Arp:id: Adatok ZOLD Peter e letehcz. ln: Eidt!ly i Muzeum, 

1934n-12 sz./374-375 old. 

14. A csfklusnădi par6kia kOnyvtăra. Leltărszăma: 72. Cfmc: R. P. 
Mauhiac FABRI : Concionum ... Concioncs runebres et nuptîales. KOln, 
171 6 

MUCKENHAUPT ErlSt!bct muzeol6gus j6vollab61 ZOLD Peter 5 kony

vet ismerjUk. A konyveket (4-ct) a ZOLD Peter cs kora cima kiallftăson 

mutatjuk bc. A ttibbi 4: Ma1tini BONACINAE Compendium ... per R. D. 

Antonium GOFAR ... Koln , 1671. Csiksomly6i par6kia ktinyvtara. Ltsz. 

11. 180 

Vita Chris ti ... R. P. Ludovico GRANATENSKl. Ktiln , !S%. 
Csfk:somly6i par6kia kOnyvtăra. Ltsz.. 11. 223 
A gycrgy6szcntmikl6si par6kia regi kOnyvgyO'jtcmCnyCben talălhat6 a 
Concordantiac Bibliorum Sacrorum Emandatac, Velcncc, 171 9, amclycl 
ZdLD PClcr plChănos 1782-ben OLTJ lstvăn pli!b:inosnak, az unokatest 
vCrCnck adomânyozou. Ltsz. 52 
Az. 5. kOnyv Solutiones , non soluliones ... a Rcv. Palre Ma1tino SZENT
lV i\NY Tymaviac ... Anno MDCClll. Bcjcgyzes a cîmlapon: Pctri ZOLD. 

15. Csfkszcrcdai Allami Lcvc llăr. Anyaktinyvck. R:ikos: 47/52411753/32. 

o ld . 

16. Csfkszcrcdai Allami Lcvcltar. Anyaktinyvck. R:ikos: 47/339/1754115. 

o!d. 



17. OOMO KOS PAL Peter: A moldvai magyarsăg. lludapcst, 1987, 90. 

old 
A Cslki Mu1,eum Kăzlerntnyei. 1956, Cslkszercda (1957), 44. old. 

A hatărărsCg szcrvezCsCt B&s kezdetben BUCCOW generâlisra, 1763-
ban pedig SISKOVICZ J6zsef tăbomokra bfzta. 

18. IMREH lstvăn : 1. m. 16-18 old. 

BALW lstvăn : A madCfalvî veszedclcm. ln: Csfksomly6i r6gimmizium 
crtcsitdje, Cslkszereda, 1906, 54-63 old. 

SZĂDECZKY Lajos: A s1.Ckely hatăr6rscg szervczese 1762-64-ben, Bu

dapcst, 1908, 177-183 old. 

Csikszeredai Allami l..evcltăr. Anyaktinyvek. Csiksomly6: 47/652/13 old. 

szAsz Jănos cs lksomly6i cspercs anyakOnyvi bejcgyU.Se szerint 44-cn 
nyugosznak az cm!Ckma tOvC.ben. LcgtObhjilk h ăromszCki . A csfki ăldo
zatok kOzill isme1t ncvGck voltak BOROS Istvăn tigyvCd (pr6kător), DE
METER J ănos Cslkszentmikl6sr61 es CS ISZER l s tvăn Menasăguj falub6 1. 
1750-ben BOROS lstvănr61 jegyeztck Ic, hogy kivăl6 szellemi kepcssc
gck.kcl megăldott ember. A legkcresettcbb pr6kător volt Csfk.ban a XVlll . 
sz. kăzepCn . Lăsd ~g: Historia Domus seu Convcntus Csfk-So mlyo
viensis, 1-2 old. 
Csfkszcrcdai SzCkely MUzcum, Llsz. 6 194. Az els6 ad60sszcirăs ( 1750) a 
MOL-ban. Erdelyi kormănyhat6săgi levc llarak. F. 50. 

19. DOMOKOS PĂL. Peter: l. m. 95-96 old. 
IM REH l stvăn : l.m. 212-21 9 old. 

SZĂDECLKY Lajos: l.m. 219-220 old. 

20. Csîk..o;zenlleleki Domus hist6ria. 47-49 old . A s1.emOldOkgcrcnda foi
irata: ,,Erecta tem(po)re A DM Dni Pcu·i Ztild P(au·i) S(ancti) S(piriti) ac 

G(encros i) D(omini) IO(anni) Bocs(kor) A(rchi) C(uratoris), V(icc) 

J(udie i) M(ichaelis) Basa. Anno Dni 1755 14 Maii" A zăr6jeles fcloldă

sok IM ETS FDL.OP Jăk6t61 szărmaznak. 
Csikszcrcdai Ăllami Lcvellăr. Alcsik iratai: 29nt!762/47-50 old. 
Martinae DONACINAE: Compendium, Ktiln , 1671 

2L DAl..l..A I stvăn : l.m. 71-74 old. CARATO ncvet tlgy frtam, ahogyan 6 

maga lrta. 
IMREH l stvăn: l.m. 33, 212-2 16 old. 

HEIDEN OORFI CONDRAD Mihăly: Oneletlcirăsăb61. ln: Erdely ărăk

scgc. 1750- 1790. llp. e. n. 112- : 14. old. 
SZADECZKY Lajos: 1.m. 622 old. 

22. DOMOKOS PĂL. Peter: l.m. 90-91 old. 
IM REH I stvăn : l.m. 28, 41-43 old. 
A becsi haditanăcsban măr 1764. januăr 14-en megvilallăk a madCfalvî 
csemenyckel. Az clntikl6 Anton STUPAN băn\ a bujtogal6kra halălos fle
lctet kC11, a vezetâk kifrtâsăt kOvetclle. 

SZADECZKY Lajos: 1.m. 622 old. 

23. llAL.l..6 Is t văn : l.m. 22-29 old. 

DOMOKOS PĂL Peter: l.m. 90-91 old. 

IMREH I stvăn : l.m. 20, 147-149, 232-244, 258-259, 260 old. 

SZĂDECZKY Lajos: 1.m. 21 9-22 1, 236-238, 239 old. 

V A.G6 BCla: A srekcly târsadalom a madCfalvi vcszcdelcm korăban , llu
karest, 1957, 135. 150-152 old. 
Cslkszcrcdai Allami l..evellăr. Cslkszek iratai. 27/XIX/1 765133. sz. 

24. IMREH Istvăn : l.m. 2 12-21 9 old. 
SĂNTHA Alajos: A bukovinai magyarok tOrtCnctc, Kolozsvc1.r, 1942, 9-
18, 27 old. 
VĂGO llela: 1.m. 150, 213-214 old. 
Cslkszcredai Ăllami Leveltăr. Cslkszek iratai . 27126/1765/22, 35-36 old. 
Jellcmz6 a csikszCki viszon).ok.ra, hogy an.:kCpe ZăLD PCtcrnck sem ma
radt fcnn, ahogyan mă.snak sem az ak.kori id6kb61. 
25. IMREH Istvan: I.m. 216-2 17 old. 

SZADECZK Y Lajos: I.m. 236, 630 old. 

26. IJITA Y Alj)ăd: Zăld Peter a csăbtircsoki magyaroknăl , 1767. In: 

E.l.Sz. 1924n sz., 264-266 old. 
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OOMOKOS PAL Peter: 1.m. 92- IOOold. 

ENDES Mikl6s: l.m. 219-220 old. 
MOLNĂR Jănos: Magyar konyvhăz, Ill , Pozsony, 1783, 41 4-428 old. 

Az els6 moldvai tart6zkodâsa idejtfo , 1764-ben Moineşti -co lakott. A 
s6bbiekben m:m tudni hol volt a sz811âshelyc ZăLD PCternek. 
SZADECZKY Lajos: l.m. 243-244 old. 

A csiki szekcly kr6nika, Dudapest, 1905, 206-208 old. 

27. FA RKAS lrf.n: Tizennyolt:adik szâzad i csîki faragott kOkcrcszia 

(kCziral). Kăszăncl a k6kereszLckr61 sz616 adatokCrt. 

SZADECZKY Lajos: 1.m. 243-244 old. 

A Csfki Muzcum kozlemcnyei, 1956, Csiksze1~d a ( 1957), 49-50 old. 

(l..ĂZAR lstvă n lc;ele LAZĂR lmrehez). 

Csîkszcrcdai Ăll ami LcvCltâr. AnyakOnyvck. 47fl00, DclnCI 768/9-3 
old. 

Csikszercdai Ăll ami l..cvellăr. Gyergy6szek iratai. 26/411768/1 0-12 ol<L 

„A molduvai kiszOkOttek kegyclmi rcndelcte cgy Cvvcl mcghosszabbîtta
tik ." 
Csikdclnci Domus hist6ri a. („HisLoria domestics ab anno 1783"), 1-2 old 
Csics6 kUIOnv818sa 1783. jîi lius 25-Cn LărtCn l. 

Tăbbcn Ugy Ludj8k, hogy visszaLCrCsckor ZOLD PCter I 00 aranyat nyert. 

28. HEIDENOORFI CONRAD M ih ăly : 1. m. 120 old. 

Csîksomly6 i par6kia protokolluma, ad6sk6nyvc. 1739- 1792, 67 Cs 92 old 
Csfkso mly6i par6kia prolokollu ma, ad6sk6nyve. 179 1- 1829. KOszOnet 
MUCKEN HAUP'f Erz...,Cbetnek ezCit az ut6bbî adatC11. 
Csrkszeredai Allami l..eveltăr. Cslkszek irata i: 27/3711781/56 old. 

Historia domus seu Conventus-Csikiensis. Csiki SzCkely MU zcum. K6z· 

iratos ktinyv. l.. tsz. 6 194, 1-2, 12 old. 

Extractus seu spccificatio. (SANOOR Lajos pltbănos ts a ktizseg ktiztilli per

r61 .) Cslkszcntmik16si par6kia levcllăra. ( I 778-t61 szerepcl a pcrben Z. P.) 

29. Cslkszercdai Ăllami l..eveltăr. Anyakănyvek. Szentimre: 47/605/11 2-21 3 

old. 

Cs lkszeredai Allami Lcvcltăr . Anyaktinyvck. Răkos: 47/524/1 16, 201 old. 

Szekel Cipriănr61 lăsd P. GYORGY J6zsef: A ferencrend iek mUktidl<e 
Erdelybcn, Kolozsvăr, 1930, .170 old. 

30. Csfkszcrcdai Âllami LcvCIL<ir. Anyakdnyvck. SzcntlClck: 47f.B9/1526 
old. 
Cs rkszcredai Allami Lcveltăr. Anyaktinyvck. Delne: 47/20919-31, 146-

154, 209-214 old. 

Csikszcrcdai Ăllami LevClt<ir. Anyakdnyvck. Csfkszentimre: 47/605/11 2-
123, 20.1-211 , 272-275 old. 

Cslkszercdai Ăllami l..evcllăr. Anyaktinyvck. Răkos: 47/524/11 6- 11 7, 

175-176, 200-201 old. 

31. IMREH Js tvăn: l.m. 4 1-43, 55-56. 11 0, 11 8. 147- 149, 174-1 75, 180, 

212-219, 258-259, 260 old. 

Igcncsak szom01ij LCny, hogy a bt1nfenyit6 bizotts<ig cl6Ll a kihallgalăskor 

a lcgtăbb tanasâglcvO BEK.E Istvan Cs ZOLD PCtcr cllen LcrhclO vallo

mâ.st Lclt. 
32. DITAY Ă1pad: ZOL.D Peter cgyenisege. ln . E. l.Sz. 1927n sz. , 165-

172 old. 
DOMOKOS PĂL. Peter: l.m. 89- 100 old. 

IMREH lst văn : 1.m. 41-43, 212-220old. 
VAG6 llela: I. m. 135. 213, 214 old. 

33. A Cslki Muzeum Kăzlemcnyei . 1956, Cslkszereda ( 1957), 49-50 old. 
Ezckct a ktizlcmcnycket (1956ara, 1 957ărc, 1958-ra) KOVACS DCnes 

mU zcumigazgat6 szcrkcsztette Cs adta ki . 

34. OOMOKOS PĂL Peter: I.m. 92- IOOold. 

MOl .NĂR Jănos: l.m. 414-428 old. 

ZOLD Peter latin nyelvcr folyamtidvănya, amclyet CARATO ezredeshcz 

fit a cslkszentmikl6s i par6kia lcveltărăhan ( 1772/164 sz.). GERGELY 

GCza csfkszcntmikl6s i plCbânos scgftsCgCvel bukkantam a dokumcnlum-



fordîtâsă~1t VERESS lmrc nyugalmazott plCbanosnak mondok 

Vinccr~l lăsd SZINNYEI J6zscf: Magyar ir6k ... l.k. 

LevCltăr. Anyaktinyvck. iratai: 

AY Ărpâd: ZOLD Peter cgycniscgc. ln. E.l.Sz. 1927fl sz., 167 

KOS PĂL Peter: l.m. 92-IOO old. 

l.Aszl6: Csăng6k (1989), 99-100, 186, 203-206, 235, 341 -343, 

'57-358. 372, 376-380 old. 

·.AR Janos: 1.m. 414.428 old. ZOLD Peter forrâsair61, sajnos, ncm-

Domine nobis Gratiosissimc. 

" ab hi111.: plus quam triginta in alpestri territorio Parochiae Csik Sz. 

iensis în alpibus Minyite dictis locus quidam Hegyes havassa 

s annuatim pro norcnis Hungaricalibus 12 clocabatur Hungaris in 

res idenlibus, el Csăng6 dil:tis, ut sua ibidem pccor.1. el oves pas-

~ possent. Super quo exstat ctiam indultum Excell(entissi )mi quon

Episcopi L. B. a Sztojka. 

)o vero isto hoc D. Antonius Czik.6 SzCpvizicnsis associatis quibus

ejati bus eliam Militibus co oves suas illocavit, as(s)ide ducxlecim flo-

.:.>ru m damnum ut patiatur Ecclesia ncccsse est, ncque enim eosdcm 

...i::ponerc vale, nequc oves amoverc sinit, immo (quamvis '!) contra 

Constitutioncs Parochiana.s ad huc A(nn)o 1691 factas ct usque huc sanc-

imc obscrvatcs Judicis Rcgy sigillo obviarc, scscquc dcfcnderc nititur. 

Jlum igitur aliud remcd im hic el nune cfficatius co ccrtius visum est 

mbis huic malo poni posse, quam ul violentus hic et potcntiarius occupa

a , vi ct potcntia mediante indc amovcatur. Hinc submississimc 

sLritatem vestram requirimus dignabitur Gratiose Militarcm assislcnti

am supremo fa:desiae illius Curatori demandari jubcrc, quatcnus is mos 

d. dcfactos cosdcm indc amoveri possil. lntcrca vcro dum tcstatissimis 

Gr.1.tijs el aliis favoribus nos rcccomcndamus Lenet, una simii 

com(m)orimur (commoramur '!) . 

Extradalum ex sessione delegata in Csik Sz. Miklos , Anno 1772 Die 11 
Maj 

Per Pelrum ZOld Parochum Delnensem, tune (?) actuarius (?) 

(CARATO vălasza !) 

Dominus Centufio Commendans assistentiam militarem scssioni dele· 

gatac Csik. Szt. Miklosiensi Dabit, el ne Rapt aliquid evcniant Dominus 

locumtenens super hoc Cavcbit. 

Szcrda, 13-la junj 1772 

Carato/Col . 

37. BENK6 l, 6nlnd: A csăng6k cn:dclc C.< tclcptilesc a nyclvludomâny 

szcmszogcb<'il. ln: Magyar Nyclv, 1989. 3-4 sz., 271-287. 386-405 old. 

Alias pentru isLoria României, Bukarest, 1983, 41, 44 old. 

Csfkszcnlmikl6si par6kia levcltâra. 1772/164 sz. 

Csfkszcredai Ăllami Lcvcllăr. Csfkszck iratai: 27Nll/1748/55 sz. 

Alcsfkszck iralai: 29fl/l 71l/l23 old. 

Călălori străini despre ~ărilc române. VUI. Bukarcst, 1980, 447, 640 old. 

Moldvai cs3ng6-magyar okm4nyt3r, I-II, Budapesl, 1989, 431439, 446-

447. 452, 735, 742-743, 746-748 old. 

(Moldvai magyar crcdcta csalădok , ncvck Gyimcscn: BALIKA, BAL

IGA, BARTOS. ll1Llll6K, FABIĂN, F6cz.E, FIK6, GALACZI, 

JĂN6, KOZOKĂR. PETRĂS , TANK6, slb.) 

38. JANCS6 Elemcr: Az Erdclyi Magyar Nyclvmfvcl6 Tărsasâg iratai. 

llukarcst, 1955 , 208, 223, old. LOSTElNER „ncmcslelkff bajnoknak nc

vcz i", 55 old. 

SZADEClKY Lajos: A csfki szekcly kr6nika. Budapcsl, 1905, 206-208, 

211, 213 old. 

39. LOSTEINER LconanL Cror.'J lcgi:! ... kCziratos kt>nyv. A co;; fksomly6i 

Ferenceo;; kolâstor kOny·:t:lrn. Adatt:it kCo;;6bb NAGY lmre, ORBAN Ua 
lăzs, mojd BALL6 lstvăn is kozli. felh:isznălju . 55, 749 75~ . (597 601 

kap .), 8 10-818 old. (643-644 kap.J. 

40. AJT A Y sa.nuci: J\ vil~g t01tCnrtci .. Pest, 181 4, I O 11 old. 

4 1. GEG6 IOlck: A moldvai 111agy" tclcpckr61, ll dăn, 1838, 74-76, 109-

112 old. 

42. DOMOKOS PAL Peter: J.m. 89 91 c ld. 

43. llEKE An t~J: /\z erdClyi cgyh1.: rn.cgyci papnOvekk lărlfocli v~..dat <i , 

Kolozsva1 . 1870. 180 old. 

44. MĂRTINAŞ, Dum1l1u: Odgineu l!Ci:l. ng ăilor din Moldova, Bukarcsl, 

1985. M. D. „/lţenialitâsa" abban ;111, hogy „bcbizonyftja" miszcrint a 

moldvai csilng6k a SzCkelyfOldăn d magyarosfloll rom3.nok. 6kcgyclmc 

arra ncm vâlaszolt, hogy miert nem sziszcgnck (nem sz-szel bcszClnek !) 

a csiks1.Cki românok: a vasl4biak, vfilhegyaljaiak, salam3siak, 16vlsziek 

Cs a gyimcsi românok? 1786-ban a vaslăbi romănok Ugy bcszCltek ma· 

gyarul , mint a gyergy6i s1.Ckclyck, mCgsem mondta senki r6 luk, hogy ma

gyarok. MĂRTINAŞ sz4m<1.ra az a tCny, hogy a moldvai csang6-magya

rok ismertCk Cs beszCllCk a român nyclvct azt biw nyftotta, hogy roman 

crcdctCfck. A gyimesi (bâlvânyos·pataki , Larhavasi) romănok, a 16vCszick 

is Ludnak magyarul , s mCgis romănok. De M ĂRTlNAŞ nem az els6 es 

egycdiili mesemond6. Az „6s i român" c rcdeti.ikct „dcmonstr3lta" PAL 
Iosif - PETRU M. is az Originea catolicilor din Moldova şi franciscanii 

păstorii lor de veacuri dmCf kOnyvCben 1942:ben, amclyct Szab6falvcin 

nyomtallak ki . 

45. ZăLD PCtcrt mCltat6 cikkck jclentek meg Csikszercd3ban sziiletCsC

nck 250. evford ul6jăn 1977-ben: Ncpc szabadsăgâcrt , haladă.<ăe1t ktiz

dou. (Hargita, 1977. okl. 29). A hclyi român lapban: 250 de ani de la 

naşterea lui Z0LD PCtcr - unul dintre conducătorii răst:oalei antihahsbur

gicc din 1764. (lnforma\ia Harghitei, 1977. okt6ber 30). Ez ul6bhil val6-

szfnU N. B. frta. 

Ncm tckinthetilnk ci att61, hogy fel ne idCzzUk azokat a kănyvcket , amc

lyckh61 mCltatlanul kihagyt4k ZăLD PCtcr nevCt: ErdClyi katolikus na
gyok. Szerkeszt ik BiRO Vencel - BOROS Fortunăt. Kolozsvar, 1941. 

Egy m.âsik ktinyv: BIT A Y Arp&d: „ .. . hogy romănok es magyarok job

ban megismerjCk egymăst„." , Bukarcst, 1977, szcrkc.o;zt.ctte KOVACS 

Fcrcnc 

BITA Y Ă1păd lcgalăbb 4 frăsăban lărgyalta ZbLD Pclcr eletel, munkăs
sâgăt. lnnen mCgis kimaradl !! 
Z6LD PCtcr Cs kora. Szimpozium a csfkszeredai Mik6-vârban, 1995. jU

nius 27·~n 11 6rai kezdette l. 

I. ZEPECZANER Jcn6: igazgal6, HAĂZ Re7-<6 Mlizcum, Szekely

udvarhcly: DANIEL Istvan, Udvarhelyszek f0kirtllybir6ja 

2. vrros Zollan: nyugalmazott f6iskolai tanar, Koloz.wăr, Z6LD Peter 

ts szerepe a madCfalvi veszedelemhez vezetO klizdelcmben 
3. KELEMEN Săndor: kăzCpiskolai taniir, Csikszcreda: A madM'alvi ve
szedelem 

4. ALBERT Dăvid: kozcpiskolai tanar. Szekelyud varhcly: Z6LD Peter 

iskol:lztatasa 

5. SZ6CS Jănos: muzcol6gus, Csfki SzCkely MUzcum, ZăLD Peter Cle

te 6; munk8ss8ga. 

Viaţa şi opera lui Peter ZOLD 
(1727-1795) 

(Rezumat) 

Lucrarea se axează pe prezentarea date
lor biografice ale preotul catolic Peter ZOLD, 
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protagonist important al evenimentelor din 1762-
64 din Secuime. Este binecunoscut că acestea cul
minează în ianuarie 1764 lângă Ciceu, prin mă
celărirea secuilor neînarmaţi din Ciuc şi Trei 
Scaune, adunaţi pentru a protesta împotriva orga
nizării regimentelor de grăniceri (SICULICI
DIUM). Evenimente similare, chiar dacă mai puţin 
sângeroase, se cunosc şi în Năsăud, unde se orga
nizează un regiment de grăniceri român. Peter 
ZOLD fuge de închisoare în Moldova şi devine 
preotul secuilor refugiaţi aici, dar este preocupat şi 
de soarta ceangăilor din Moldova şi din Ghirneş. 
Scrie istoria maghiarilor moldoveni, începând cu 
anul 1420, conduce o misiune catolică dincolo de 
Nistru, până la Csăbărcsăk, o localitate dispărută 
de atunci, cu numeroşi credincioşi catolici, fără 
preot. Chemaţi de contele Andras HADIK, guber
nator al Transilvaniei care încearcă să aplaneze 
conflictul cu secuii, mulţi refugiaţi se întorc în 
Transilvania. Se întoarce în Ciuc şi ZOLD, care de 
acum înainte, timp de două decenii este preotul sa
tului Delniţa. 

The Lif e and Work of Peter 
ZOLD (1727-1795) 
(Abstract) 

The paper is based on the presentation of 
the biographical data of the Catholic priest Peter 
ZOLD, who was an outstanding protagonist of 
the events between 1762-1764 in Szekelyfăld. It 
is well-known that these culminated in January 
1764 next to Madefalva (Ciceu, Harghita 
County) through the slaughter of the Szekelys 
from Csik and Haromszek - who were gathered 
in order to protest against the organisation of the 
Szekely frontier regiments (SICULICIDIUM). 
Similar events, if not quite so bloody were well
known in Nasz6d (Năsăud, Bistriţa County) as 
well, where a regiment of Romanian frontier
guards had been organised. Peter ZOLD escaped 
from prison and fled to Moldavia, where he 
became the priest of the Szekelys who took 
refuge there; but he alsa was preoccupied by the 
destiny of the Csang6 (the Hungarian group in 
Moldavia) people. He wrote the history of the 

224 

Moldavian Hungarians, starting from ) 420, he 
also led a Catholic mission beyond the -Nester up 
to the Csăbărcsăk, a place which had vanished 
since, and which had a lot of Catholic believers 
without a priest. Called by count Andras 
HADIK, governor of Transylvania, who tried to 
salve the conflict with the Szekelys, many 
refugees returned. Peter ZOLD comes back as 
well and becomes priest in the village of 
Csikdelne (Delniţa, Harghita County) for two 
decades. 



I. abra A csfkcsics6i kereszt. 1780. 2. abra A k<5kereszt a csfkdelnei temp
lomkert elott. 1780. 225 
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3. âbra A madefalvi veszedelem (Siculicidium) emlekmave. Madefalva. Magassaga 13,20 m. 1899-1 90-

4. âbra FERENCZ Ern6: ZOLD Peter emlekmffve. Csfkrâkosi temolom.kert. 
(A felveteleket NAGY Gyiingyver keszîtette.). 




