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Absztrakt 

A szerző két korábbi tanulmányában (A „csángó” migráció kezdetei, 2011; Csángók és huszi-

ták a mAgyar királyság perifériáin: Migráció az aranykorban 2014) már rámutatott, hogy a 

magyar történelem kataklizmáinak köszönhetően Magyarország jelenlegi határa nem esik 

egybe a magyar nyelv, a társadalom, kultúra, identitás földrajzi elhelyezkedésével. Ennek 

tanújele a magyarság egy különleges néprajzi, nyelvi, vallási csoportja: a csángók. A tanul-

mány egyrészt arra keresi a választ, hogy a moldvai csángók különböző szegmensei milyen 

társadalmi és gazdasági körülmények következtében kerültek a Kárpát-medencén kívülre a 

kutatott intervallumban (1526-1914), másrészt, hogy megragadhatók-e ezek a migrációs fo-

lyamatok statisztikai-demográfiai attribútumokkal. 
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Abstract 

As the author pointed out in his two earlier studies (The Beginning of ’Csángó’ Migration, 

2011; Csángó people and Hussites in the Hungarian Kingdom’s peripheral areas: Migration in 

the Golden Age 2014) the present state boundaries of Hungary do not coincide with the geo-

graphical location of the Hungarian culture, society, identity and language due to the cata-

clysms of Hungarian history. A special ethnic, religious and language group of Hungarians, 

the Csángó people give evidence of this specific historical situation. The study focuses on the 

question what social and economic circumstances forced different segments of Csángó people 

to live outside the Carpathians in the examined interval (1526-1914) and whether statistical 

and demographic attributes manifest themselves in the migration process. 
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Bevezetés, módszerek, felhasznált irodalom bemutatása 

 

A szerző két korábbi tanulmányában (A „csángó” migráció kezdetei, 2011; Csángók és huszi-

ták a magyar királyság perifériáin: Migráció az aranykorban 2014) már rámutatott, hogy a 

magyar történelem kataklizmáinak köszönhetően Magyarország jelenlegi határa nem esik 

egybe a magyar nyelv, a társadalom, kultúra, identitás földrajzi elhelyezkedésével. Ennek 

tanújele a magyarság egy különleges néprajzi, nyelvi, vallási csoportja: a csángók. A tanul-

mány egyrészt arra keresi a választ, hogy a moldvai csángók különböző szegmensei milyen 

társadalmi és gazdasági körülmények következtében kerültek a Kárpát-medencén kívülre a 
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kutatott intervallumban (1526-1914), másrészt, hogy megragadhatók-e ezek a migrációs fo-

lyamatok statisztikai-demográfiai attribútumokkal. 

A téma feldolgozásához alapvetően szükséges a historikus (genetikus) kritikai módszer 

használata (bár sokan elavultnak tartják ezt a feltérképezési formát, meglévő előnyeire Beyme 

(1992) mutat rá), valamint a Lowndes (2002) és Beyme által egyaránt ajánlott institucionalista 

metodológia. A két metódus szükségszerűen erősíti fel és egészíti ki egymást, lehetővé téve a 

téma kibontását, a kutatás tárgyának politikai érzékenysége miatt azonban kis mértékben az 

interpretatív módszer (Mark and Rhodes 2002) is alkalmazásra került. 

A felhasznált irodalom bemutatása és értékelése a dolgozatban önálló részként nem 

jelenik meg, mert a különböző fejezetek témáinak, kutatásainak kidolgozása implicite 

tartalmazza a szakirodalom kritikus értékelését. Ezt az eljárási módot a tanulmány terjedel-

mének korlátai és a felhasznált irodalom mennyisége indokolja. Röviden azonban ki kell térni 

arra, hogy a felhasznált irodalom alapvetően négy nagy kategóriába sorolható. Az első azokat 

a műveket tartalmazza, amelyek a 20. század derekán vagy előtte keletkeztek (Domokos 

2001, Hóman-Szekfű 1935, Paget 1987, Lükő 2002, Mikecs 1989, Rubinyi 2001), ezért külö-

nösen fontos volt a textusok kritikai értékelése, valamint az ideológiai telitettségtől való neut-

ralizálásuk (pl. turanizmus). A második csoportba a történelemtudományi megközelítésű 

munkákat sorolhatjuk (Barna 1993, Benda 1989, 2004, Durandin 1998, Köpeczi 1987, Péter 

1989, R. Várkonyi 1989, Stahl 1992, Szántó 1983, Trócsányi-Miskolczi 1989). A harmadik a 

társadalomtudományi, antropológiai és etnográfiai alkotásokat öleli fel (Balassa 1989, 

Barszczewska 2008, Bartha 1998, Hajdú 1993, Horváth 2003, Kinda 2008, Kós 1976, Laczkó 

2004, P. Jáki 2006, Pozsony 2008, Táncos 1996, 2008, Varga 2011, 2014, Vincze 2008). A 

negyedik csoport a geo-tudományos megközelítéseknek ad teret (Dövényi 2015, Frisnyák 

1979, Harangi 2015, Pomogáts 1995, Soós 2010, Székely 1975).  

 

1. fejezet: A konfrontáció kora   

 

A mohácsi csatavesztés után a Magyar királyság Kárpátokon túli actius radiusa megszűnt, 

Tánczos (1996) ezt nem csak katonai értelemben feltételezi, hanem szellemiben is. A havasal-

földi vajda uralma névlegessé vált, sőt a krími tatárok országa is török fennhatóság alá került. 

Ez annyit jelentett Moldva számára, hogy a török elleni kedvezőtlen lépésével magára vonta a 

tatárok betörését és pusztítását. A vajdaság az 1530-as évekig csendesen élhetett, mert a törö-

kök a magyar kérdés rendezésével voltak elfoglalva, és a Movila-dinasztia bírta a lengyel tá-

mogatást. Ezt a helyzetet változtatta meg Nagy Szulejmán hadjárata, amely 1538-ban Rares 

Péter vajda elűzésével zárult. Az új uralkodót, Istvánt a szultán janicsárokkal vette körül. Vé-

leményem szerint Benda (2004 143.) túlzottan is óvatosan fogalmaz, amikor azt állítja, hogy 

Moldva 16. századi fejlődése legalább annyira függött a Porta politikai cselekvéseitől, mint 

saját belső tényezőitől. Kiegészíteném ezt azzal is, hogy az ország szinte teljesen elveszítette 

önálló cselekvési képességét a szomszédos hatalmak gyűrűjében. A meghódított területek 

határát a török a Botna folyóig tolta előre, így az Al-Duna török kézre került, amely egyben 

Moldva mozgási szabadságának végét is jelentette. Catherine Durandin (1998) önmagáért 

beszélő tényként említi, hogy egyes vajdák (1551-ben Ilie Rares, 1591-ben II. Mihnea) az 

iszlám vallást választották. 

A szultán a 16. század második felében a Duna mentén található várak őrzését a tatárok-

ra bízta. Ez a momentum arra késztette a vajdákat, hogy újra kapcsolatba lépjenek a szétsza-

kadt, gyenge Magyarországgal. Már Rares Péter is igyekezett mind Szapolyaival, mind Ferdi-

nánddal jó viszonyt kialakítani, de ezek taktikai lépések voltak. Péter vajda, több utódjához 

(Heraklides Jakab, Rares István) hasonlóan, országával együtt még a katolikus hitre térést is 

felajánlotta a Habsburgoknak, így a vajdaság integrálódott volna a császárságba. Ugyanakkor 
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az erdélyi fejedelmeknek is meghódoltak, szolgálatukért pedig birtokokat kértek. A vajdák 

uralkodási formáját nyugati kapcsolataik ellenére Hóman Bálint és Szekfű Gyula (1935) keleti 

típusú despotizmusnak írják le. A magyar uralkodók is hangsúlyt helyeztek a keleti területek 

hűbéruraságának fenntartására, ami inkább csak névleges volt. Mindezek ellenére, a minden-

kori szultán parancsára a vajda kész volt hadba indulni Erdély és Magyarország ellen, így tett 

1556-ban Szulejmán utasítására Moldva akkori uralkodója, IV. Sándor is. Lengyelország be-

folyása sokkal erősebb volt, és a Porta a 16. század végén elismerte részleges hűbéruraságu-

kat. Báthory Zsigmond (1588-94, 1594-98, 1598-99, 1601-02) és Vitéz Mihály (1599-1600) 

törekvései szintén a lengyel-török fellépés nyomán buktak el. A 17. század elején a vajdát a 

lengyel király jelölte, és a Porta erősítette meg. A lengyel befolyást I. Rákóczi György tudta 

semlegesíteni, hiába bíztatták Lupu Vazel vajdát, még a kozák és a moszkvai fejedelem szö-

vetsége ellenére is kénytelen volt Kemény János, a fejedelem fővezére előtt fejet hajtani. Ezt a 

képet színesítette az oroszok kozák szövetségeseik révén megélénkülő érdeklődése. Moldva 

instabilitását fokozta, hogy uralkodóinak öröklési rendje szabályozatlan volt. Ebből kifolyólag 

törekedtek a vajdák birtokokat szerezni Erdélyben és Magyarországon, hogy legyen hová me-

nekülniük. A hontalan vajdákat pedig reálpolitikai megfontolásból nem adták ki a Portának.  

Erdély katonai és gazdasági ereje nem a korábbi közigazgatási egységként kezelt vajda-

sági területen múlott, hanem a magyarországi részeken, azaz a Partiumon. Ezek a csatolt vár-

megyék voltak Erdély éléstárai, és jómódú lakosságuk pedig kiváló adóalanynak bizonyult. 

Azon sem kell csodálkoznunk, hogy a fejedelmek túlnyomó része erről a területről szárma-

zott. Erdély, mint relatíve önálló politikai entitás Szulejmán uralkodása óta létezett. Hűbérura 

a török uralkodó volt, de fejedelmeit szabadon választhatta. A két román vajdaságot és a feje-

delemséget a törökök kölcsönösen egymás felügyeletére használták.   

Többször felmerült Erdély és a két vajdaság egyesülésének gondolata, először 1538-ben 

Maylád István Dél-Erdély királyi vajdája kötött szerződést Radu moldvai uralkodóval. János 

Zsigmond saját embereit akarta a vajdák székébe ültetni. Báthory Zsigmond alatt a fejedelem-

ség a nemzetközi politikában is számottevő tényező volt, mind Mihály havasalföldi, mind 

Öreg Áron moldvai vajda meghódolt neki, és az erdélyi országgyűlések által hozott törvénye-

ket magukra nézve kötelezőnek tartották. Mihály vajda Báthory Andrásnak (1599) is hűség-

esküt tett, Movila Jeremiás moldvai vajda pedig közös rokonságban állt vele. Báthory Andrást 

legyőzve Mihály vajda tett kalandos kísérletet a terület egyesítésére, ami Gyulafehérvár köz-

ponttal egy rövid időre sikerült is. Bethlen Gáborral mind a két román fejedelemség vajdája 

szövetségben állt, de Benda szerint (2004 193.) a fejedelem arról ábrándozott, hogy saját ma-

ga ülhet mindhárom ország trónjára. Erdély és a vajdaságok között állandó kereskedelmi kap-

csolat állt fenn. Erdély fejlettebb árutermelése és ipara kiszolgálta a vajdaságok piacát, onnan 

pedig nyersanyag érkezett. Az erdélyi megszilárdult jobbágyrendszer alól menekülőknek me-

nedéket nyújtottak a vajdaságok, ahol az állami adót beszedő centralizált struktúra jól műkö-

dött, de a földesúri szolgáltatások általános normái nem épültek ki. Igazi circulus vitiosus ala-

kult ki, mind a vajdaságokból szöktek a fejedelemségbe, mind fordítva. Ez állandó bizonyta-

lanságot keltett, és állandó jobbágyfelkelésekhez vezetett. Az erdélyi fejedelmet és a vajdákat 

ezek a népmozgalmak szorosan egymásra utalták. II. Rákóczi György bukásával Erdély befo-

lyása a vajdaságokra elenyésző lett, uralkodóik a Porta emberei lettek, és fél évszázadra az 

anarchia lett úrrá ezeken a territóriumokon. 1653-61-ig nyolcszor változott a vajda személye, 

megszűnt a közbiztonság, az agrártermelés és az export szinte teljesen megsemmisült. 

A középkor végétől érkező magyarok már nem az egykori erős birodalom kinyújtott 

karjaként telepednek le, hanem üldözöttként vagy szerencsevadászként. 1518-tól a katolikus 

élet központja Tatros, majd Bákó lesz, ahonnan a lelki irányítást 1530-72 között a csíksomlyói 

ferencesek végzik. A korábbi Kunország területén a 13-15. századig öt katolikus püspökség 

létezett, amelyből négyet magyar uralkodók alapítottak. A milkói püspökséget Béla rex junior 
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és Róbert esztergomi érsek, a szörénytornyait, a szeretit és az argyasit Nagy Lajos, a 

moldvabányait lengyel uralkodó alapította. Mind az öt püspökség de facto megszűnt a 16. 

században, és a bákói obszerváns ferences kolostor lett a moldvai katolikus magyarság 

központja. A vajdaság, mint magyar érdekszféra azonban már teljesen más aspektusból merült 

fel. Erdély uralkodói protestáns fejedelmek lettek, így a csíksomlyói obszerváns ferencesek 

kiszorultak Moldvából és helyüket a konventuális, többnyire olasz és lengyel minoriták 

foglalták el. 1611-től a püspöki méltóságot - bár az országban nem tartózkodtak - csaknem 

200 éven át lengyelek töltötték be. Moldva egyházjogi értelemben 1640-től a szerbiai 

marcianopolisi érsekséghez tartozott, de a lengyel király is igényt tartott rá.1622-ben Róma 

létrehozta a „de Propaganda Fide” nevű szervezetet, amely misszionáriusokat nevelt azon 

országok számára, ahol az államvallás nem katolikus. Sőt, Piluzzi Vitus, 1678-ban kinevezett 

marcianopolisi érsek és moldvai püspök az erdélyi területek katolikusai felett is megkapta a 

lelki hatalmat.  

Az Erdélyből történő kivándorlást mérsékelhették a katolikus üldözések Moldvában, de 

olyan esetek viszonylag gyéren fordultak elő, mint Nyúzó István vajda 1551-52-es templom-

rombolásai. Despot vajda (1561-63) a katolikus papok helyett protestáns lelkészeket állít 

szolgálatba, majd 1572-ben Rettenetes János vajda újra üldözi a katolikusokat. Sánta Péter 

vajda (1574-79, 82-91) azonban már mindent megtett a katolikusok védelmében, sőt protes-

táns-ellenes intézkedéseivel inkább a reformálttá vált Erdélyből való kivándorlást mérsékel-

hette, hiszen ekkor csak a csíki székelyek alkottak nagyobb katolikus tömböt. A medgyesi 

országgyűlés 1589-ben száműzte Erdélyből a jezsuitákat, akiket a vajda fogadott be. A ma-

gyar befolyás teljes elenyészését mutatja, hogy Sánta Péter katolikus papokat V. Sixtus pápá-

tól és a lengyel királytól kért, aki jezsuitákat küldött az erdélyi protestantizmus visszaszorítá-

sára. Bruti Bertalan, Sánta Péter albán származású titkára 1591-ben húszezerre teszi a moldvai 

katolikusok számát, akiknek nagyobb része magyar (Benda 1989 31.). A magyar kapcsolatok 

továbbélését jelzi, hogy mind Movila Jeremiás felesége, Csomortányi Tamás lánya, Erzsébet, 

mind utódja, Movila Simon felesége, Margit magyarok voltak.   

1590-ben XIV. Gergely pápa argyesi püspöki címmel és bákói székhellyel kinevezi Qu-

rini Bernátot a moldvai egyház fejévé, aki csak 1597-ben jutott el a helyszínre a járványok és 

a tatár betörések miatt. Leírása alapján megtudjuk, hogy Szucsevában a fejedelmi udvarban 

kétezer katolikus lengyel és magyar katona volt, Kotnáron pedig erdélyi „eretnek” tanítót ta-

lált, aki magyarul és latinul oktatott (Domokos 2001 60.). Az erdélyi fejedelmek országuk 

területén engedték a moldvai uralkodóknak, hogy katonákat toborozzanak. A vajdai címről 

pedig sokszor döntöttek a magyar vezérek alatt harcoló hajdúk, szabadlegények vagy székely 

puskások. A missziós főnököket prefektusnak, vizitátornak vagy püspöknek nevezték, akik 

kötelesek voltak jelentéseket írni. Ezekből a dokumentumokból jól lehet rekonstruálni a 

Moldvában élő magyarság lélekszámát. A 17. századból az egyik legjelentősebb forrás Ban-

dinus püspök 1648. március 2-án Bákóban befejezett alkotása, amelyet XI. Ince pápának és a 

missziós vezetőknek írt. Ez a forrás az un. „Codex Bandinus”, amely azonban nem tükröz 

statisztikai pontossággal adatokat, mert olyan települések maradtak ki belőle, mint pl.: 

Egyedhalma, Turul, Lökösfalva, Ónfalva, Talpa. Jelentéséből az derül ki, hogy 1020 katolikus 

magyar család élt Moldvában. Az 1650-70 közötti állandó tatár betörések és járványok (pes-

tis) leapasztották a magyarság lélekszámát Moldvában. Piluzzi Vitus beszámolója 1668-ból 

már csak ötezer katolikusról szól (Domokos 2001 77.). A 17. század utolsó harmadára esett a 

török uralom fordulópontja, amely zűrzavaros társadalmi állapotokat eredményezett, ennek 

következtében a moldvai magyarok egy része Erdélybe menekült. A társadalmi mobilizáció 

azonban ekkor sem volt egyirányú, amit jól tükröz Piluzzi Vitus püspök 1682-es jelentése, aki 

a Hotim megyei, mindezidáig katolikusok által nem lakott Stanceni faluban 300 magyart talált 

(Domokos 2001 81.). 
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Az 1699-ben megkötött karlócai béke 12. pontjában Ausztria kikötötte a török földön 

élő katolikusok szabad vallásgyakorlását, amely azt eredményezte, hogy sok magyar 

visszatért Moldvába. Igaz, Moldvában a lengyelek ellenében a Habsburgok csak az 1770-es 

évektől tudták érvényesíteni a befolyásukat konzuljaik révén. Az egyházi összeírásokból 

megállapíthatjuk, hogy a katolikusok száma az 1580-ban felmért több mint húszezerről 1696-

ra 2800 főre csökkent (Benda 2004 476.). 

A Thököly vezette kurucoknak és a Rákóczi szabadságharc bujdosóinak is menekülő-

pontja volt Moldva. 1707 őszén Erdély nagy része Rabutin császári generális kezébe került, 

ezért a kuruc katonaság Moldvába szorult, és csak a szatmári béke megkötése után térhetett 

haza. Rákóczi követei a szultántól kértek számukra „szabados életet”. Mikes Mihály vezetés-

ével 4 ezer fős sereg várt a visszatérésre, akiknek jelentős része a nemesi rendből került ki 

(Köpeczi 1987 918.). 

1711-től a vajdaságok trónját a konstantinápolyi Fanar nevű kereskedőnegyedből 

származó görögöknek adta el a szultán. A vajdák elsődleges célja uralkodásuk rentábilissá 

tétele lett, amelyet egyre növekvő adóterhekkel kívántak elérni. A 15-17. században az 

egyébként is gyéren lakott területekről általános volt az Erdélybe történő kivándorlás, ezért a 

vajdák legfőbb törekvése volt területük idegenekkel történő benépesítése. Szívesen 

telepítettek le hadifoglyokat vagy adtak adókedvezményeket több esztendőre is. A vizsgált 

korszakokban Moldvát területi változások is érték, mert 1774-ben Bukovina osztrák kézre 

került, és 1918-ig Habsburg fennhatóság alatt maradt Szucseva központtal. A témának nem 

része a bukovinai telepítések okainak vizsgálata, de fontos megemlíteni, hogy Mártonffy Mór 

minorita szerzetes segítségével gr. Hadik András Erdély gubernátora, Galícia és Bukovina 

főkormányzója ekkor hozza létre az öt „bukovinai székely” telepet. A nemzetközi politikai-

katonai viszonyok eredményeként Moldva török, lengyel, osztrák és orosz ütközőpont lett. Az 

1787-91-es háborúkban az osztrák csapatok öt moldvai megyét is megszálltak, ahol a csángó 

magyarok nagy része élt. Az 1791-es szisztovói béke a moldvai missziós területet Ausztria 

felügyelete alá helyezte. Az 1792-es osztrák katonai térkép 73 olyan új települést említ 

összeírásában, amely addig magyar vagy katolikus vonatkozásban még nem hangzott el. 

Franz Joseph Sulzer 1799-es jelentése hatezer magyar családot talál Moldvában (beleértve a 

bukovinai részeket is), akik összesen százezer forint adót fizetnek. 

Értelmiségiek Moldvába történő migrációját jelzik a moldvai vajdák magyar nyelvű le-

velezései, amelyek valószínűleg erdélyi származású diákoknak köszönhetők. Eképpen Radu 

vajda 1623-as magyar nyelvű levelének íróját Lükő (2002) nem tartja moldvai magyar szár-

mazásúnak. Az erdélyi városokkal élénk kereskedelmi kapcsolatot tartottak fenn a vajdaság 

uralkodói. Moldva felé egy gyenge egyházi jellegű „migráció” is irányult. Bandinus érsek 

1644-ben két magyar jezsuitát (Beke Pál, Dési Márton) hívott Moldvába, II. Rákóczi Ferenc 

pedig a csöbörcsöki magyarok kérésére nagyszombati Lippay István személyében papot kül-

dött a Dnyeszter vidékére. 1743-ban Mavrokordat Miklós fejedelem behívatja Moldvába Pé-

terffy Károly, Patai András és Szegedi György magyar jezsuitákat, hogy írják meg Moldva 

oknyomozó történetét. A feladat nem kerül teljesítésre, mert a misszió prefektusával nézetel-

térésük támad (szabadkőművességgel bevádolta őket a fejedelemnél), az eset azonban jól tük-

rözi, hogy a fejedelmek szívesen nyúltak magyar értelmiségiek után. A három jezsuita előtt 

1678-ban volt utoljára magyarországi katolikus lelkész az országban. Ezen a helyzeten kívánt 

változtatni gróf Batthyány Ignác erdélyi püspök, aki 1787-ben a pápától kért segítséget. A 

pápa megbízására az esztergomi érsek két ferences szerzetest küldött Moldvába. Ettől kezdve 

mindig volt a fejedelemségben egy-két magyar pap. 

A 18. század közepétől Bécs intenzívebben kezd figyelni Erdélyre, mert az elveszített 

örökösödési háborúban az államadósság drasztikusan megugrott. 1754-ben új adórendszert 

vezetnek be, megtörve az „onus non inhaeret fundo” rendi elvet, aminek köszönhetően meg-
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születik az egyedi adóalany. Az 1714. évi - évtizedekig életbe nem lépő - jobbágytörvénnyel 

nem sikerült rendezni a földesúr-jobbágy viszonyt, amely nehezítette az állam racionális mű-

ködését, többek között az adózást is. A korlátlan és szabályozatlan robotkötelezettségek állan-

dó táptalajt adtak a vajdaságok felé történő kivándorlásnak, ezt a jobbágytelek méretének 

meghatározatlansága tovább fokozta. Mária Terézia próbált megoldást találni az úrbérrende-

zésre, mivel erőteljes kivándorlástól tartott, mert Moldvában a jobbágynép felmentést kapott a 

terhek alól. Ezen a helyzeten az sem javított, hogy II. József eltörölte a jobbágyok röghöz 

kötöttségét. Erdélyben a telek mérete (2,5-8,5 hold szántó és 0,9-3 hold kaszáló) messze elma-

radt a magyarországihoz, vagy a vajdaságokéhoz képest. (Köpeczi 1987 985.) Az úrbér ügyé-

ben az 1790-91-es országgyűlés által felállított rendszeres bizottságok évtizedekig nyúló 

munkálkodása sem hozott eredményt. A jogi értelemben vett megoldásra egészen a reform-

kort lezáró 48. évi törvény (erdélyi) IV. törvénycikk életbelépéséig kellett várni. 

Az abszolutisztikus centralizáció jegyében Mária Terézia 1777-ben pátensben rendelte 

el a cseh-osztrák tartományokban a népszavazást, de a magyar nemesség megakadályozta, 

hogy ennek érvényét Magyarországra is kiterjesszék. A népszavazások célja a birodalom gaz-

dasági és katonai erejének feltérképezése volt. Jobbágyösszeírások már korábban is voltak az 

állami adózás behajtása céljából. A dokumentumok azonban nem tartalmaztak pontos adato-

kat, mert ez sem a jobbágyságnak, sem a vármegyének nem volt érdeke. Benda (2004) szerint 

ezekből az összeírásokból a lakosság 30-40%-át kihagyták. 1784-ben a felvilágosult abszolu-

tizmus kívánalmainak megfelelően II. József a magyarországi népszámlálást is elrendelte, sőt 

a helyi hatóságoknak folyamatos népességi nyilvántartást kellett vezetniük.  

   

2. fejezet: A székely „nemzet” 

 

A székelyeket a 11. században telepítették a mai Nagyvárad környékére, a kun és besenyő 

betörések miatt. A következő században Dél-Erdélybe irányították őket, majd az 1224-es 

királyi rendelet nyomán költöztek a mai Székelyföldre, ahol a gyepű-és határvédelmet látták 

el. Története kezdetekor a székelység közvetlenül a trónörökös alá tartozó egységes jogállású 

csoport volt. Az adózás területén különös privilégiummal rendelkeztek, mert fő kötelességük 

a katonai szolgálat volt. Az 1437. évi kápolnai unióban a rendek szövetsége egyben a 

székelyek külön jogállását is jelentette. Hét széküket ez a sui generis jogállás kovácsolta 

egységes székely nemzetté: Csík-Gyergyó-Kászon, Udvarhely, Maros, Torda-Aranyos, Sepsi, 

Kézdi, Orbai. Az utóbbi három egyesítésével jött létre a 16. század második felében 

Háromszék. A székely közösségi állapot, az egységes jogok és kötelezettségek rendszere R. 

Várkonyi Ágnes (1989) szerint azonban a 18. századra fokozatosan megbomlott, a 19. 

században John Paget (1987) már nyomát sem találta. 

Mikecs (1941) a jogaikban megsértett székelyek első kivándorlását 1490-re teszi, ami-

kor Báthory István erdélyi vajda és székely főispán kegyetlenkedései és súlyos adói miatt 

hagyják el a Székelyföldet. II Ulászló levelet is írt a hét székely széknek, és elmozdította a 

vajdát, de utódai (pl. Drágffy) alatt sem változott a helyzet. Ezek a székely csoportok inkább 

önként a moldvai vajda jobbágyai lettek. Erdély önállósodása után a fejedelmek a székely 

szabadságjogokat fokozatosan szűkítették, ebből adódó ellenállásaikat János Zsigmond (1562) 

és Báthory István (1571, 1575) is véres kézzel torolták meg. Ezen harcok emlékét őrzi a csík-

somlyói búcsú, amely eredete Barna (1993) szerint a székelyek 1567. évi pünkösdjére nyúlik 

vissza, amikor István gyergyófalusi pap vezetésével legyőzték János Zsigmond unitárius sere-

gét. A 16. század végére jelentős rétegük süllyedt jobbágysorba. Az állam gazdasági működé-

séhez, a töröknek fizetendő adókhoz és a hadsereg fenntartásához szükség volt a székelyek 

adójára is. A székely privilégiumok elleni fejedelmi támadást a 17. században Péter Katalin 

(1989) szerint tovább motiválta a katonáskodó elemek számának csökkenése. A fejedelmi 
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hadsereg 4-5 ezer fős állandó része mellett a székelyek tízezer fős kis költségen előállítható 

kontingense nélkülözhetetlen volt. A hadkötelezettség azonban csak a szabadállásúakra vo-

natkozott, így jelentős rétegek önként jobbágysorba léptek. Bethlen Gábor 1623-ban ezért 

vetette rendszeres adó alá a székely jobbágyokat, akik erre a Székelyföld elhagyásával vála-

szoltak. A székely önkormányzati rendszer a fejedelemség idején formálisan életben maradt, 

de függetlensége jelentősen korlátozódott. A székek vezető tisztviselőit a formális szabályokat 

betartva választották meg, de mindig a fejedelemhez lojális aktorokat jutatták politikai sze-

rephez. Báthory Zsigmond a török elleni harcok miatt visszaadta a székelyeknek elvett sza-

badságukat, de a gyirgyói győzelem után a jórészt protestáns nemesség kérésére visszavette 

„nemességüket”, és leverte lázadásukat. Az események olyan mértékű kivándorlást eredmé-

nyeztek, hogy az átjárókat katonasággal kellett elzárni. Vitéz Mihály ezért küldte Makó 

György alvezérét a székelyekhez régi szabadságuk visszaadásának ígéretével. 1599-ben Sze-

ben mellett legyőzte Báthory András fejedelmet Székely Mózes főkapitány irányításával, a 

csapatai nagy részét alkotó székelyekre támaszkodva. Magát a menekülő Báthory Andrást 

Csíkszentdomonkos népe gyilkolta meg, amiért a pápa exkommunikálta őket.  

Az erdélyi fejedelemség 16. század közepi katolikus-ellenességét Pomogáts szerint 

(1995) jól tükrözi, hogy az 1556. évi országgyűlés határozatának értelmében a kolozsvári pro-

testáns városi tanács felszámolta a település katolikus intézményeit. Ugyanebben az évben 

kiutasították Bornemissza Pál püspököt, a Nagyváradra kinevezett Forgách Ferenc püspök 

pedig nem foglalhatta el székét (Szántó 1983). A tordai országgyűlés 1568-ban a négy egyház 

(katolikus, református, evangélikus, unitárius) egyenrangúságáról és szabad vallásgyakorlatá-

ról döntött, mindezek ellenére sem töltötték be hosszú ideig a váradi és a gyulafehérvári kato-

likus püspöki székeket, javaikat pedig a fejedelmek lefoglalták. A katolikusok az „Approbata 

Constitutio”-ban kapták vissza a bevett vallás státuszát II. Rákóczi Györgytől, fenntartva a 

jezsuita rend kitiltását, a püspökállítás tilalmát és több megszorítást.  

Az erdélyi országgyűlések folyamatosan megtiltják a fejedelemség elhagyását. Az első ilyen 

jellegű szabályozás azért született a léczfalvi gyűlésen, mert Mihály vajda seregében katonai 

szolgálat céljából kivándorolt székelyek is voltak. Az 1615-ös kolozsvári országgyűlés elfo-

gadta az embercsempészek ellen hozott jogszabályt, amely elrendelte a szomszédos országok-

ba kitelepülők verbuválóinak elfogását.  

Az önálló fejedelemség utáni korszakban született Diploma Leopoldium (I. Lipót) tar-

talmazza a székely szabadságjogok tolerálását, melynek viszonzásaként a saját költségen tör-

ténő katonáskodást rendelte el. A Gubernium azonban nem tartotta tiszteletben adómentessé-

güket, de ennél is nagyobb terhet jelentett az idegen katonák beszállásolása, s azok ellátása. 

Mellesleg a harcmodor megváltozásával a székelység elveszítette korábbi katonai jelentősé-

gét. 1698-ban a nagymértékű kivándorlás miatt a szökött jobbágy faluját kötelezik, hogy egy-

két napi járóföldig üldöznie, valamint megfognia kell a menekülőt, különben minden terhét a 

falunak kell teljesítenie. A 18. század első felében felerősödött a székelyek kivándorlása, 

amelynek mértéke annak függvényében változott, hogy milyenek voltak az időjárási körülmé-

nyek. Aszályos, száraz években, mint amilyen az 1717-19 közötti időszak volt, az éhínség és 

a járványok együtt jelentkeztek. Az erdélyi közigazgatási feladatokat ellátó Gubernium intéz-

kedései pedig eredménytelenek maradtak.  

Ismeretlen szerzőtől származik egy 1768-ra datált írás (Mikecs 1941 132.), amely a 

„depopuláció” okait a következőkben jelöli meg: elviselhetetlen robotkötelezettségek, a ma-

gyar-székely jobbágyság tudatos pusztítása a nemesség részéről és románokkal való helyette-

sítése, a jobbágytelek kereteinek szabályozatlansága, a nemesi javak szétforgácsolódása, az 

igazságszolgáltatás magas eljárási költségei, a szász nemzet önzősége, a szabad költözés hiá-

nya. Az elemző jól látta, hogy a legterméketlenebb földekkel rendelkező Csík, Gyergyó és 

Udvarhely székek a leginkább túlnépesedettek. A 18. századi bajok leginkább a csíki széke-
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lyeket emésztették, a kivándorlás folytonosságot mutatott. Lükő (2002) elmaradottságuk mel-

lett bennük látta a legtisztább ázsiaiságot, ezért vallja, hogy nem az alja vándorolt ki a széke-

lyeknek, és nem haszonszerzésből, hanem az eleje, akiknek motivációja a lélek függetlensége 

volt, mások ezt a „lázadás indulatának” (Trócsányi-Miskolczy 1989 370.) nevezték. 

Az önálló székely közigazgatás a legnagyobb érvágást 1763-64-ben szenvedte el, ami-

kor Mária Terézia rendeletére a Keleti-Kárpátok vonalán, Csíkban, Háromszéken és Udvar-

helyszék Bardóc fiúszékében megszervezték a székely határőrséget. Ezeken a területeken ket-

tős közigazgatás épült ki, az armalistákat, a lófőket és a gyalogokat határőrökké nyilvánítot-

ták, egyben kivonták őket a székek hatásköréből és a katonai közigazgatás alá rendelték őket. 

A székely önkormányzat legfőbb szerve, a közgyűlés (congregatio generalis) hatásköre köz-

igazgatási és bíráskodási jellegűre csökkent. A falvakban is kettős elöljáróság alakult ki, kü-

lön bírókkal és külön esküdtekkel. Mária Terézia nem vette figyelembe, hogy a már nem egy-

séges jogállású székelység szabadjai csak katonáskodtak, jobbágyai pedig még ettől is mente-

sek voltak. Igaz, Hóman és Szekfű kiemelik (1935 V.), hogy az uralkodónő a sorozást önkén-

tes alapon képzelte el. A székely határőrőrség felállításával megbízott szervező bizottság el-

nöke, gróf Lázár János azonban székelyellenes volt. 1764. január 7-e hajnalán az ő egyetérté-

sével mészárolt le Carato alezredes, a székely határőrség feje Madéfalván fegyvertelen embe-

reket. 

Mária Terézia vizsgálóbizottságot állított fel az események feltárására, amely a szerve-

zőket és a résztvevőket egyaránt fej- és jószágvesztéssel fenyegette. Az intézkedések elől a 

csíkiak nagy része, a háromszékiek és a gyergyóiak kisebb része Moldvába menekült. Laczkó 

(2004) ezt Lábnyik (Vladnik) község Gyergyó és Csík utcaneveivel is bizonyíthatónak véli. A 

megmozdulások egyik szervezője a csíkszentléleki pap, Zöld Péter volt, aki felett a Criminalis 

Comissio nem ítélkezhetett. Elöljárója, az aulikus Bajtay Antal háromévi börtönt szabott ki rá, 

amelyet a gyulafehérvári püspöki börtönben kellett volna letöltenie. Zöld azonban megszökött 

és népe után bujdosott Moldvába, majd 1768-ban a menekült székelyek nagy többségével 

visszatért Erdélybe. Hazatérése után 1781-ben Delnén, püspökének, gróf Batthyány Ignácnak 

íródott jelentéséből megtudhatjuk, hogy a Moldvában élő magyarok közül sokan mechanikus 

mesterségekből élnek (Domokos 2001). A madéfalvi események után általánossá vált a ki-

vándorlás a Kárpátokon túli területekre. Mikecs (1941 247.) 6-7 ezer főre tette a Mária Teré-

zia idején kivándorló székelyek számát. Székelyföld autonómiája megszűnt, amikor II. József 

tíz kerületre osztotta Erdélyt, és a kerületek élére Bécs által kinevezett királyi biztos került. 

  Már a középkori oklevelekből kirajzolódónak látta Benda (1989) a moldvai magyar 

települések kedvező gazdasági adottságait. Ezen források a fejedelemséget szép fekvésűnek 

tartják, amelynek nagy része se nem túl hegyes, se nem nagyon sík. Ez infrastruktúra 

szempontjából azt jelentette, hogy szekérrel, kocsival jól járható volt, és nem kellett málhás 

állatokat alkalmazni a teherszállításhoz. Folyói közül négyet tartottak hajózhatónak: 

Beszterce, Moldva, Szeret és Prut. A dunai kikötők pedig a Fekete tengeren történő szállítást 

tették lehetővé, kihasználva, hogy a fejedelemség a Török Birodalom vazallusa. Területét 

hatalmas erdőségek borítják, amelyek közül az állattenyésztés szempontjából a makktermők 

voltak a leglényegesebbek. Az irtványföldek létrehozásával pedig a nagy kiterjedésű erdők 

egy részét szántóművelés alá vették. A talaj termékenységét az erdélyiénél sokkal jobbnak 

írják le, és azt is megjegyzik, hogy mindezek ellenére Erdély sűrűbben lakott. Sőt még azt is 

kiemelik, hogy mindezen kedvező adottságok lustává teszik a lakosságot, hiszen csekély 

időráfordítással, kezdetleges termelési móddal és rossz technológiával is gazdag 

terméshozamot érnek el. Gabonatermesztés szempontjából Moldva a Török Birodalom egyik 

éléstárának számított. A gabonafajták közül búza-, árpa-, zab- és köles termesztésre helyezték 

a hangsúlyt. Az állattenyésztés területén a szarvasmarha, juh, ló tartása és a hozzájuk 

kapcsolódó élelmiszerek előállítása kapott szerepet. A Kárpátok keleti oldalának gazdag hegyi 
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legelői és a dombvidék a juhtenyésztést inspirálta. A méhészkedés általános elterjedéséből 

következően a méz jelentős exportáru volt. A Prut és a Szeret közt elterülő dombságon 

szőlőműveléssel foglalkoztak, még a fejedelmeknek is voltak itt szőlői. A borászat nem csak a 

belföldi igényeket elégítette ki, a középkorban a Lengyel Királyságba és Erdélybe is 

exportálták. Balassa (1989) a 17. századi Moldva egyik legfontosabb mezőgazdasági 

termékének tartja a bort. A 20. század elején, a Vasárnapi Újságban megjelent tanulmányában 

Rubinyi (2001) a szőlőművelésre hivatkozva mondta ki, hogy a csángók között nincs igazán 

szegény. A halászat számára kedvező volt, hogy Moldvát a folyóközök országának tartották, 

halban leggazdagabb folyói: Prut, Szeret, Moldva, Beszterce, Tatros, Dnyeszter.  Mindezek 

mellett mesterséges halastavak kialakítására is törekedtek. A gyümölcstermesztés számára is 

kedvezőek voltak az éghajlati adottságok, legjelentősebb terményeik: alma, körte, dió, barack, 

meggy, cseresznye és a hegyesebb vidékeken szilva. A gyümölcsöt aszalták vagy pálinkát 

főztek belőle. 

A 19. századi francia diplomaták és szerzők (Félix Colson, Édouard Thouvenel, Jean A. 

Vaillant, Saint-Marc Girardin, Émile de Laveleye) is említik a kiváló adottságú és festői tájat, 

amely a fejlődés potenciális lehetőségét hordozza magában, de a negatívumok egész sorát is 

felsorolják, például az orosz jelenlét és az oszmánfüggőség együttes hatását, amely anarchikus 

állapotokat generál, nyomort és gazdasági zűrzavart okozva. Az 1867-es párizsi világkiállítás 

alkalmából készült dokumentum éghajlata és kiváló minőségű termőföldjei miatt Európa leg-

kedvezőbb viszonyú agrár országai közé helyezi Romániát (Durandin 1998), és részben ezt 

erősíti meg a 20. századi szakirodalom is (Székely 1975, Frisnyák 1979). 

A 18. század végéig a székelyek kivándorlásának első számú célpontja Moldva volt, ettől az 

időtől kezdve azonban a másik román vajdaság, Havasalföld lett. A kivándorlási szándékot a 

’48-as törvények, a határőr szervezet 1850-es megszűntetése és az 1854-es úrbéri pátens 

generálta, amelynek következtében a székelyek egy része nehéz helyzetbe került. Az áprilisi 

törvények a közteherviselés jegyében megszüntették az alanyi jogon járó adómentességet, 

amelyet még a hadiszolgálat vállalása sem írt felül. Bartha (1998) az 1871-es erdőtörvényt is 

ezen kiváltó okok közé sorolja. A szabadságharc leverésétől a kiegyezésig csak korlátozott 

önkormányzatisággal rendelkeztek a székelyek, majd 1867-től visszakapták önálló székekre 

épülő közigazgatásukat. 1878-ban a különleges jogállású területeket betagolták a 

megyerendszerbe. A székelyföldön négy vármegye jött létre: Udvarhely, Csík, Háromszék, 

Maros-Torda. A magyarság aránya ezekben a vármegyékben különösen magas volt, 

Udvarhely és Csík területén 85% feletti (Horváth 2003 36.). 

A kézműipar szerepe a dualizmus korában a Székelyföldön nem mérséklődött, ez perifé-

rikus elhelyezkedésének volt köszönhető. Vevőkörét a Román Királyság kereskedői tették ki. 

A vámháború azonban megpecsételte a székely kisipar sorsát. A székely iparos réteg egy ré-

sze migrációra kényszerült, és műhelyével együtt utánament a piacnak. A jelenséget csak fo-

kozta az a közkeletű felfogás, amely egy településen egyfajta tevékenységre csak egy iparost 

fogadott el. A millenniumi Magyarország legjobban elhanyagolt területe a Székelyföld, ezért 

nem csodálkozhatunk, hogy a századforduló idején is erős a kivándorlás a székelyek körében. 

Megyéinek urbanizációs mutatója messze az országos átlag alatt volt. A vasúthálózatot Er-

délyben itt építették ki utoljára, ezért a polgárosodás csak a 19. század végén indult el. Önma-

gáért beszélő adat, hogy míg Kolozsváron 1868 körül a vasút építésén székelyek dolgoztak, 

évtizedekkel később, a Székelyföldön épülő vasúthálózathoz már máshonnan kellett munká-

sokat toborozni a nagymértékű kivándorlás miatt (Köpeczi 1987 1517.). 

A dualizmus kori sajtóban, a politikai artikulációkban, gazdasági és kereskedelmi 

szervezetek dokumentumaiban állandó jellegű téma lett a régió elmaradottsága és a lakosság 

exodusa. A probléma megoldását az infrastruktúra fejlesztésében látták. A székely lakosság 

jelentős része földműveléssel foglalkozott, annak ellenére, hogy régiójuk jellemzője a 
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kiterjedt erdőség és legelők. A 19. század legvégén a négy vármegyében a szántóterületek 

aránya átlagosan nem haladta meg a 25%-ot (sőt Csíkban csupán 14,4%), és a tulajdonosok 

fele nem rendelkezett öt holdnál nagyobb területtel (Horváth 2003 43.) A szántóterület nagy 

részének gyenge minősége mellett a művelési technika is elmaradt a korszakban meglévőhöz 

képest, ennek köszönhetően az ugaron hagyott területek is jelentősek voltak. Az 1891-es 

felmérések Csík vármegyében 137 ezer hold szántóföldet regisztráltak, amelyből 73 ezer hold 

ugar volt (Horváth 2003 44.). Ez egyben pangó mezőgazdaságot is jelentett. A század 

második felére munkaerő-feleslegként jelentkező, az agrárnépesség egyharmadát kitevő 

földnélkülieket az iparnak kellett volna felszívnia. A székely kisipar nem tudott versenyezni 

az osztrák, cseh és magyar nagyipar produktumaival. Székelyföldnek csupán néhány 

nagyüzeme volt: szesz-, cukor-, szövő-, dohány-, vas- és bútorgyárak, fűrésztelepek. Ezt a 

deficites képet nem tudta ellensúlyozni a szarvasmarha, fa- és ásványvíz kereskedelem. Újabb 

lehetőséget jelentett volna az egészségügyi jellegű turizmus, amely a gyógyfürdőkre (Tusnád, 

Borszék, Szováta), a jó levegőre és a természeti látnivalókra épült. Az infrastruktúra 

hiányossága miatt azonban ez jelentősen korlátozott maradt a földrajzi adottságai miatt 

nehezen megközelíthető területen, s egyben gátat vetett az ásványkincsek rentábilis 

kitermelésének és felhasználásának is.  

1913-ig hivatalos adatok szerint 50 ezer fő hagyta el a régiót, de ez nem tükrözi a 

tényleges adatokat (Horváth 2003 44.). A munkaerő-felesleg miatt a migrációt választók egy 

része évszázados tradíciót követve a zöldhatáron keresztül hagyta el országát. Baross Gábor 

és utóda, Lukács Béla kereskedelmi miniszterek kidolgozták a „székely akció” nevű 

programot, amely az erőteljes székely kivándorlást volt hivatva megakadályozni. A 

kormányzat (a Kereskedelmi Minisztérium például 1 millió koronával támogatta az ipar 

szempontjából releváns képzéseket) és a civil szféra (többek között a Székely Művelődési és 

Közgazdasági Egylet, a Marosvásárhelyi Székely Társaság, a Székely Kereskedelmi és 

Iparkamara) szakiskolákat alapított, képzőköröket szervezett és ösztöndíjakat hirdetett, de 

mindez együttvéve sem volt elegendő a populáció helyben tartásához. A Tusnádfürdőn 1902-

ben megtartott Székely Kongresszus akcióprogramokat dolgozott ki. Ténylegesen realizálható 

segítséget jelentett az Igazságügyi és a Földművelésügyi Minisztérium közös intézkedés-

csomagja, amely a birtokrendezés eljárásmódjának egyszerűsítését eredményezte.  

A felmerülő problémák kezelésére a stabil hitelezési rendszer nyújtott volna megoldást. 

A tőkeszegény Székelyföldön a bankalapítás lehetséges módja a kis összegű megtakarításokat 

összegyűjtő takarékpénztárak létrehozása volt. Az 1873-as pénzügyi válság után a vidéket a 

kisebb pénzintézetek uralták, mert merészebben mertek hitelt nyújtani. A pénzintézeti cent-

rum Marosvásárhely lett, a nagyobb bankok fokozatosan kiterjesztették befolyásukat a kisebb 

takarékpénztárakra. A modern pénzügyi tranzakciók azonban a tőke érdekeit szolgálták, és a 

kisegzisztenciák pusztulásához vezettek. A székely földtulajdonos 100-200 koronás váltóval 

vagy adóslevéllel megpecsételte sorsát, mert a földjáradékból nem tudta kompenzálni a magas 

kamatlábat. A földek elárverezése után kínálkozó esély már csak a kivándorlás maradt.         

 

Epilógus 

 

A 19. században Oroszország a Balkánon akart terjeszkedni, és befolyási övezete az Oszmán 

Birodalom kárára növekedett. A törökök az Alexander Ypszilanti vezette 1821-es felkelés 

leverése után elvetették a fanarióta uralkodókat, és hozzájárultak a honi fejedelmek kinevezé-

séhez. Moldva fejedelme Ion Sturdza lett. A krími háborút lezáró párizsi szerződés indította el 

a fejedelemségek önállósodását, amely folyamat végső fázisát a berlini kongresszus és az 

1881-es államforma reform jelentette.  
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  A 19. század elejétől a magyarok száma fokozatosan növekedett Moldvában. Ezt 

tetézte, hogy az 1813-18. közötti években nagy éhínség volt Erdélyben, amelyet az 1817 

tavaszán kitört skorbutszerű járvány tovább fokozott, ezért sokan vándoroltak Moldvába és 

Havasalföldre. 1815 áprilisában Szumbava szigetén kitört egy Tambora nevű vulkán, melynek 

vulkánkitörési indexe a 7-es fokozatot érte el. Hatásának köszönhetően, Harangi (2015) 

meglátása szerint, évekig szélsőséges időjárás uralkodott Európában, főként a Kárpát-

medencében, amelyet elsősorban a légkörbe került extrém mennyiségű kén-dioxid, 

másodsorban a sztratoszféráig lőtt tűz- és hamuoszlop okozott. Dövényi 2015-ös és Soós 

2010-es tanulmánya sorra veszi az elemi csapásokat (viharok, hóviharok, jégesők, áradások, 

szélsőséges hideg) amelyek következtében a Kárpát-medencében tömeges éhhalál lépett fel. 

Az apokaliptikus időjárás 1816-ban az átlaghőmérséklet csökkenését és a nyár szinte teljes 

eltűnését is eredményezte. Az erdélyi népesség élelmezése optimális időjárási körülmények 

között is megkívánta a gabonaimportot, de a búza árának permanens emelkedése 1817-re 

katasztrofális helyzetet okozott. A kataklizma mértékét I. Ferenc ez évben tett erdélyi 

látogatása is szemléltetheti.   

1823-tól kezdve új egyházközségek sora alakult meg: a prezesti, a pusztinai, a tatrosi, a 

galaci, a foksáni, a valényi, a horlesti és a talpai. Ez késztette Paroni Fülöp János apostoli 

helytartót, hogy 1825-ben Kolozsváron szerződést kössön Studer Rudolf minorita vezetővel, 

amelynek értelmében évente hat magyar szerzetest küldenek a csángók lelki gondozására. 

1836-ban a Tudományos Akadémia érdeklődését is felkeltette a Moldvába irányuló 

migráció, ezért Gegő Elek ferences rendi tudóst küldte az országba. Az MTA újabb érdeklő-

désének generátora egy véletlen találkozás volt az erdélyi Borszéken, 1841 nyarán. Döbrentei 

Gábor itt pihent együtt Arduini Ráfáel Péter apostoli helynökkel és Petrás Ince János csángó-

magyar pappal, pusztinai lelkésszel. Az ezt követő levelezésből tudhatjuk, hogy Petrás a 

csángók számát 57-60 ezer főre tette (Hajdú 1993 157.), igaz Vincze (2008) ezeket az adato-

kat túlzónak tartja.  A lelkész a középkorban érkezett csángók társadalmi helyzetét a „rezes” 

kifejezéssel írta körbe, míg az újabb csoportok nagy részét jobbágysorba tartozónak állította 

be. Lükő (2002) szerint Moldva magyar lakossága eredetileg nemesekből állt, és a vajda írás-

sal (uric) erősítette meg őket birtokukban. A történelem viharaiban azonban ezek az iratok 

elvesztek, így fokozatosan jobbágysorba csúsztak a legősibb csángóközösségek, vagy elado-

mányozta őket az uralkodó, mint1606-ban Movila Jeremiás fejedelem Szabófalvát és Berend-

falvát a seculi görögleleti kolostor számára. A „rezes” olyan kisnemes vagy „szabad paraszt” 

(Vincze 2008 13.), akinek birtoka van, de adót is fizet és közvetlenül a vajda alá tartozik, ter-

ményeiből meghatározott beszolgáltatást ad. Sérelmeivel közvetlenül az uralkodóhoz fordul-

hatott. Kós (1976 216.) a fanarióta időkre teszi a csángó rezes falvak katonáskodásért járó 

privilégiumainak fokozatos elveszítését. Stahl (1992) a „rezes” települések elemzésénél a tár-

sadalmi kohézió alapelemeként magát a falut és a falugyűlést emelte ki, amely a jogrend biz-

tosítéka volt. Jerney János akadémiai megbízásából történt moldvai útjának 1844-ben éppen a 

kalugeri „rezes” csángók perével kapcsolatos támogató megnyilvánulása vetett véget. 

  Moldvában az agrárreformot az oroszok által oktrojált Szervezeti Szabályzat indította el 

az 1830-as években. A nemzetközi jogi alapot az 1829-es drinápolyi egyezmény teremtette 

meg azáltal, hogy szabaddá tette a kereskedést a fejedelemségekkel, eltörölve a török mono-

póliumot. A földművelés terén ez az állattenyésztésről az extenzív gabonatermesztésre való 

áttérést jelentette, elsősorban a latifundiumokon. A valódi jogi fordulat az agrárvilág területén 

1864-ben következett be, amikor a parasztok felszabadultak a jobbágyi sorból, és az államnak 

fizetendő kárpótlás fejében földbirtokosok lehettek. Durandin (1998) véleménye szerint az új 

törvény nem vetett véget a paraszti nyomornak, sőt az öröklés a parcellák elaprózódásához 

vezetett, Henry H. Stahl (1992) a felszabadulás élményt csak egy generáció számára vélte 

megélhetőnek.  
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A 19. században megjelenő új ideológia, a nacionalizmus, nem apasztotta el a Moldvába 

irányuló migrációt (1. melléklet; Táncos 2008 257.; Barszczewska 2008), amely gazdasági 

okok miatt exponenciálisan növekedett. A helyzetet az sem befolyásolta, hogy csak a görög-

keleti vallásúak bírtak politikai jogokkal. A jelenséget jól prezentálja, hogy az 1850-es évek-

ben a szabófalvai Rab Jánost hiába választották meg képviselőnek, katolikus vallása mandá-

tumának azonnali elveszítését jelentette. A demográfiai viszonyokat determinálhatták a Po-

zsony (2008 297.) által leírt családszociológiai aspektusok is: az egyedülálló életformával 

szembeni intolerancia, a korai életszakaszban történő házasságkötések (lányok:16-17, fiúk: 

17-18) éppúgy, mint a Kinda (2008) által kiemelt lokális normatív társadalmi intézmények 

(pl. vének tanácsa) és a rigorózus lokális erkölcs.    

A ’48-as szabadságharc leverése után az emigráció fontos támaszpontnak tekintette 

Moldvát. Nem véletlenül tiltotta el az osztrákokat az 1856-os párizsi egyezmény attól, hogy a 

fejedelemségeket protektorátus alá vonják. Moldva nemzetközi diplomáciai jelentőségét mu-

tatja, hogy még Napóleon francia császár is figyelembe vette egy emigráns légió szerepét, 

ezért folytatott Klapka tárgyalásokat Cuzával. A több ezer Moldvában tartózkodó emigránsból 

való sereg kialakításának ötlete a Kogalniceanu vezette kormány bukásával lekerült a napi-

rendről. Az elképzelések ideológiai alapját Kossuth Dunai Szövetség terve szolgálta. 

1875-ben a Monarchia mindkét fél számára kedvező szabadkereskedelmi szerződést kö-

tött tíz éves időtartamra, a magyar-román vámháború azonban már jelezte, hogy a német gaz-

dasági hegemónia feltartóztathatatlan lesz. Az 1891. évi XL. törvénycikk kötelezte az Osztrák 

- Magyar Monarchiát, hogy 1897. november 17-ig meg kell építenie Romániával együtt a 

Gyimesi- és a Vöröstorony-szorosokon átvezető vasútvonalakat. A moldvai vasútépítés töme-

gével vonzotta a munkavállalókat Erdélyből. Romániának szüksége volt a képzett munkaerő-

re, és sok esetben az iparos és az értelmiségi réteg vándorolt ki a magasabb kereseti lehetősé-

gek miatt. A 19. század közepétől a kőolajipar is jelentős vonzóhatást gyakorolt. A pusztinai 

magyar férfiak nagy része is itt talált munkát (Bartha 1998).      

1907-ben szikraként pattant ki a parasztfelkelés a moldvai részeken a földéhség miatt, a 

figyelmet a gazdasági és társadalmi jellegű elégedetlenségre irányítva. A kataklizma azonban 

az I. világháború alatt következett be, mind Románia, mind a Monarchia számára. A világégés 

elhozta a testvérháború tragédiáját is, ahol magyarok és csángók harcoltak egymás ellen (P. 

Jáki 2006). 

A tanulmány záró gondolataként megállapíthatjuk, hogy a Moldvába történő kivándor-

lásnak – migrációnak - a vizsgált több száz éves periódus alatt - egyaránt voltak gazdasági, 

politikai és vallási okai. A hangsúlyok azonban a különböző korszakokban eltolódtak, annak 

megfelelően, hogy a nemzetközi politikai környezet kihívásaira milyen válaszokat tudtak adni 

az érintett térség aktorai. 
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1. melléklet: 

A moldvai katolikusok számának történeti alakulása 

 

Időpont  Katolikusok száma  Az adatok forrása 

1807  21 307  AUNER 1908. 65. (Hammer konzul) 

1851  45 752  DOMOKOS 1987. 116–119.(egyházi sematizmus) 

1859  52 811  Hivatalos népszámlálási adat. (Idézi: SZABADOS 1989. 92.) 

1875  58 809  DOMOKOS 1987. 116–119. 

1899  88 803  Hivatalos népszámlálási adat. (Idézi SZABADOS 1989. 92.) 

1902  64 601  AUNER 1908. 79. (egyházi sematizmus alapján) 

1912  97 771  Hivatalos népszámlálási adat. 

1930  109 953  Hivatalos népszámlálási adat. 

1992  240 038  Hivatalos népszámlálási adat. 

 

Forrás: Tánczos Vilmos: A moldvai csángók lélekszámáról,  

www.kia.hu/konyvtar/erdely/moldva.pdf 

 


