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A. MAGYAR KIRÄLYI EGYETEM’ BETl'ElVl-ÉL. 

AZ ACADEMIA' KÖLTSÉGEIÑ. 





TUDNIVALÓK. 

`l. A’ magyar tudós társaság ezen munkának 
csak kiadója levén, nem kezeskedik a’ benne kö 
veteй; nyelvszabályokról, sem akármí neml'i nyelf 

vet ’s irást illetö elv'ekröl; egyediíl arra kivánván 
‚ a’ kéziratok’ birálatában ügyelni, hogy az elfoga 

dott és sajtó alá bocsátandó munka, mint egész, 
egy vaзy más tekintetböl, ajánlható legyen, ’s a’ 

‘literatura’ jelen állapotjában kiadásra méltónak - 
tartathassék. 

2. A’ jelen munká\lat azon academiai utasítás 
ra terjesztetvén a’ t. társaság elébe, melly annak 
34. lapján közöltetik; ’s a’ vizsgálatával megbi 
zott tagok’, Jankowich Miklós és Kállay Ferencz’ 
véleménye’ következésében nyomatni rendellet 



IV 

vén: mint hivatalos iromány, soron kívül adatott 

sajtó alá. ` \ 

3. A’ társaság által kiadottak közül ez XLVI. 
számu. 

Pesten, a’ kis gyülésböl, aug. 13. 1838. 

D. Schedel Ferencz, 
Ktüoknok. 
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ÉDES MAGYAR HON, 
LELKEM’ TELJEssÈGÉBôL SZEBETETT KözANYA! ` 

Еgy kicsin gyermeked, kinek eddigleni léte éjjel ‘ 
volt, ’s nappala talán csak a’ sir’ szélén virrad fel, I 
de la’ ki abban a’ nagy számban, mellyet emlöid 
táplálnak , nem akart elülirt semmi maradni, meg- ` 
hajolt lélekkel üdvözöl tégedet! _ Egy kicsin gyer 
meked , ‚Ы szeretni tégedet dicsöségének , szolgálni 
neked mindenkor kötelességének tartotta , és öriste 
ned elött inkább a’ te gyarapodásodért mint ön 
léteért könyörgött: ‘Нигдet irányzó áldozatjával já 
rul oltárod elébe. ` 

Édes anya! te, kit századok’ vészei hánytak,- 
ki, bel és kül viszály, élet és halál közt, vég 
tusákat küzdöttél ,-1 te, ki olly örvények’ tátongó 
torkánál állál , mellyek a’ világ’ kevély asszonyát 
Romát, harminczkétezer nagyobb kisebb orszá 
goa és házi istenei mellett`is elnyellék, -gyöztél; 
gyöztél, de tiszteletes régiségednek _elette az Юб 
rozsda kapcsait‘, ’s a’ harcz’ viharjai elszórbák liai 
дat. EшЬeri nyomok mentek el a’ századok’ sir 
halmaiba alunni, ’s mélyen aludtak; u) századok 
bölcsöje kezde ringani, kelének ki belöle néhaisá 

l 



godért buzgó fìak; de ńlinden törekvések mellett 
is a’ messze tala'ne'rt a’ tös szomszédbani нaм!‘ 
zsibbaszó felédékenység leplezé. Moldvát értem én 
itt, szeretet't hazám! melly jóllehet rokonság’ szem 
pontjából tégedet érdekle, mégis mindeddig (216t 
ted titkos pecsétü könyv marada, mellypek csak 
mesés сzíта: o1Уashatёк1. Imé tehát annak tartalma 
e’ tárt könyvben oltárodra áldozatul szentelve. 
Fogadd szívesen, ’s légy boldog, legyenek sze 
rencsések, kik tégedet szeretnek! ohajtja 

hiv ñad 

a' sz erz ё. 



MAGYAR _ És EnDÉLYonszÁGBAm 

UTAzÁs. 

Hol elöbb fogad a’ lézzengö képzelödés méhé 
be, mintsemf az okosság hozzá járul: ott idétlen 
nyomorék tettаk születnek. Ez az oka, hogy sok 
tekintetek’ felszámítása, megfontolása és. egybe 
kötése után lépt‘em ki azon pályára, mellyet ti 
zenkét év alatt gondolatim olly sokszor beszár 
nyaltak. Gyözött a’ hon iránti szeretet az elögör 
dl'ílhetó akadályon, mellesleges ösztön gyanánt szol 
gált a’ régóta nem látott édes anya, és én elha 
tárezám magamat a’ moldvai utra. Hivatalomnak 
csak szün-napjait szentelhettem erre; szándéko 
mat még juniusban a’ tud. m. academia elébe ter 
jesztém, kinek, a’ вeщeй ügy iránt viseltetö buz 
góságánál Ротa, hallani czélomot ’s hajlani arra egy 
dolog volt; söl: csaknem elöbb vala megnyerve a’ mi 
kéretett, hogy sem kéretnék: t. i. az academia’ julius’ 
4. és 18. tartои; kis gyl'ilései’ határozata szerinti uta 
sítás, -- mellyet nem sokára követtek ekkori fö elöljá-` 
róm n. t. Wagner Kapiszt. Jánosnak Pozsonyból, ’s 
az academia’ méltóságos elnökének Bécsböl hozzám 
intézett leveleik, mind azoknak', kiknek a’ tudomá 
nyos ismeretek’ terjedése szivén fekszik, l'ígyemet 
ajánlók. ` 

Augustus’ 9-kén mondék ideigleni istenvelete - 
ket az engem elkisérö Pesti magyar polgároknak. 
Ökbús érzelmekben merengettek, talán azért, тeгt 
vég búcsuszónak vélték; én eme gondolat közt 

l* 



4 Ú'rAzAs , 

fogtam egykét baráti kezet: mint maga az élet, változók és mulandók a’ földi egybeköttetések is: 
’s ezt --`alig ügeténk ki Peströl —— itt egy honába 
ballagó lengyel, ki harmincz évig` lakván Kecske meten megmagyarosodott, ’s mégis nemzete’ te 
metöjébe siete egy két lépésnyi sirvermet nyer ni -—; ott egy jászvári kereskedö, söt müneheni uti 
társam is, eléggé igenlék. Többször jártam be az 
alföldet, de a’ mag-yar kanaán ezidén sivataup,r Sa 
hara volt; a’ r1151sko:- lengedezni szokott fi'í és sárga' 
kalászok helyett avar és száraz kórók ínogtak; az 
izzadó földmüves az aszályos évszak’ sovány képé 
nek mását homlokán hordozta: ’s ezt a’ dühöngö 
epemirigy még inkább `_f'zkteleníté. - Réml'ílve ’s rokoni részvéttel sze‘mléltem a’ sz. László’ koporsója 
feletti kormos romokot, -- a’ lekigyózó Körösnek 
már zöldebb partja mellett a’ Király-hegyeknek 
tartva a’ testvér Erdélybe olly gátlanul léptem be , 
mintha a’ forró óhajtás már valósult volna! 

Kolosvárt néma csend ölelte, mint a’ holtak’ 
hazá'át, -—- csend, mellyet csak a’ búsanzengö sz. érczek’hangja zavart meg. Augustus’ 16 , 17, 18-kán 
nyári rekedt meleg borítá el vidékét; az epemi rigy a’ l‘ialál’ félelmének sápaflságát l'ílteté a’ la 'kosok’ ábrázatjára, ’s ök mint árnyékcsoportok i15)’ 
tántorogtak, a’ test’ zárjából a’ lelki szabadság’ or 
szágába átröppent rokonaik után. ` Tordát, Keresztes-Mexzöt (Prat de la Trajan) 
Aranyos- széket, melly 6D mf. területl'í, ’s mely lyet a’ vitéz székelyek a" Dalmátországból vissza tért Bélàtól , mások szerint V-ik Istvántól azért 

l nyertek, mivel Torda vármegye’ egy reszét a’ шá l rok ellen megtartották , hátraliagyvan , augustus’ 
QO-kán Marosvásárhelyre értem. Siettem a’ kön51" tárba, mellyet Ь. e. Teleki Sámuel cancellár (1‘ 1822.) alapított, ’s talpkövét W95-ben salát kezével leté-- 
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vén, 1802-ben talajdon költségén bevé шeи. Kö rülbelül 50-60,000 kötetet számlál. Én a’ ma 
gyar régi kéziratok után látta‘m, mellyeknek lajst# 
romát már beadtam, ’s tartalmát a’ t. közönség 
idövel мышцa. A’ rokonit látogató дerék ЬazánЬ 
ña T. Dr. Viola J ózsef moldvai herczegi orvos’ itten 
léLe hamarítá lépéseimet. 

Mire nézve Mòrosvásárhelyröl egy rçgényes 
és termékeny völgyben a’ három mföldre távo 
lított Mikháza felé vonultam. Deményházán tul , 
N yárád folyam mellett, ‘ a’ 15 láb szélességü 
Traján ut egy óranegyedre még ma is járható, 
mellékében pedig egy római várrom látható 1‘). 
Édes elandalodásba merült lelkem e’ tárgyon. Igy 
van a’ nemzetek’ története , gondolám; a’ rombo 
ló idö’ hatalma eltemette ennek is emlékét, ’s ma 
a’ mesés hagyományok’ sürl'í homályában él ellölz’ll 
tünk`! Elmélkedtem utainkról is, _ ’s azonban a’ 
halmon épl'ílt míkházi kolostor tllinék` szemeimbe , 
mellyet egy régi templom, ’s ènnek tornyában a’ 
füleki várból a’ törökök által ide hurczolt nagy ha 
rang, a’ középszerü, de régi nyomtatványokkal 
gazdag könyvtár, és az 1703-ban augustus’ 3-kán 
Illyés Andráá erdélyi püspök által benne tartott 
magyar zsinat, tesznek nevezetessé. 

Mint Ulyssest szirti Ithakájához, olly 151n8o 
zó indulat vonza most engemet is szůl'o’ földemre 
Csikszékbe. Augustus’ 27-én pillantám ezt meg; 
de az édes anya, `kit a’ nap alatt még egyszer tisz 
telni akartam, nem voli:l már többé! Forró kö 
nyeimmel áztattam még be nem mohosodott sirját, 

 

") Ha a’ római coloniák alatt Vía Саша Oláhország 
pa, Clodia Kalosvárra, AnniaEnyedre, Cassia Gyulafe 
)érvárra vezettek: ez Via 1ётeтйи'а lehetett, melly a’ 
{отдai sóaknához és Marosvásárhelyrc szol álván, innét aa emlitettem várlgoz -- mellynek mais Várñely a’neve 
lnkanyarodott. ‘ 



6 ÚTAzÁs , 

’s midön ñui szeretetem többet nem tehete, békét 
ohajtva tetemeire, Moldvába készültem, ’s üres órá 
imban figyelmemet magyar kézirati régiségekre for 
dítottam, és pedig: 

a) А’sz. Ferencz rendi шуб}? csiksomlyói 
klastroma'nak könyvta'ra’ban. Könyvecskét irhatnék 
e’ kolostor’ viszontagságairól; de ezeket ’s más ezen 
tárgyon kivüli székely történeteket különös irat 
ban szándékom közönségessé tenni. 

Mindazáltal talán a’ maga helyén lesz említve , 
hogy a’ Csik szó a’ hason nevü csik haltól, mellyel 
e’ földnek ОП melleti része ma is bövelkedik, 
vette nevezetét ,' mellyröl a’ latin költö igy énekel: 

„маta quidem a muto gerimus .cognomina piace, 
Зал: tamen haec rebus congrua raro suis.“ 

Somlyó pedig a’ mellette emelkedö liegytöl, 
mellyre már sz. István a’ Gyulán nyert gyözede 
lem’ emlékezetére Salvator-_ a’ köznép’ ajkán $11á 
tor-czím alatt 100g-ben kápolnát építetett. Con 
serv. Kolosmonost. 1062-3. Csiksomlyó’ régisé 

`gét eléggé igenlik` a’ következö adatok: 
1164. Timon, és Fab. Ant. Marchio de Col 

loredo „in parvo Atlante Hung. et Tranniae“ ben 
ne cistercita kolostort említenek Cikador név alatt, 
mellyet M42-ben a’ tatárok feldultak. A’ Cikador 

` тevet` „Chronologia Topographico - Chronographi 
ca pervetusti monasterii Csiksomlyoviensls“ czi 
mii latin kéziratban P. Losteiner Leonárd, mind 
szenti Czikó Andor nevezetü alapítótól származtatja. 

1352-ben sz. Ferencz rendi szerzetesek vesz 
szöböl fonott hajlékokban Csiksomlyón helyezvék. 

Hunyadi a’ vaskapunál nyerl: gyözedelem után, 
hol a’ vitéz székelyek is vele harczolának, 14 öl 
hosszu, 5 öl széles egyházat epítetett a’ somlyói 
kolostor’ számára. Az и] épület’ napnyugoti részén 
eme felirás vala olvasható: ' ` 
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811111’1’1’1’1’23/‚3’ 

` melly jeleket P. Losteiner MCCCCXXXXVIII-nak 
vél lenni. A’ bizonyosb, hogy 1442-dikben a’ 
kolostornak 32 ugy nevezett confrater ajándékoz-- 
tatott, a’ mit idövel Zápolya is megerösítëtt *). 

A’ reformátiókor is fennállott a’ somlói kolos 
tor, ’s azt vidékével együtt el nem fogadván,‘ igy 
énekel: ‘ 

„Caetera nupserunt peregrinis limina sponsis; 
Ast de me laudem nullus adulter habet.“ 

1567-ben János király ellen, vallási $618)’ 
Ъan, e’ kolostorból indult, és diadalom után ide 
tért vissza a’ székely nép. Még a’ leányok is le 
folyó hajjal jelentek meg készek elesni hitökért, 
vallásokért. Jelesen Apor Ilona Pokahalmánál az 
unitariusok ellen igy szóla: `„Sz. Asszony идy se 
géljen! ha ide jösz, meg kellhalniod.“ 1667. 
a’ többit elmellözvén, P. Domonkos Kázmér által 
(kit késöbben Szelepcsényi György’ ajánlására IX. 
Kelemen pápa „Diaecesis Coronen‘sis in Graecia“ 
czím alatt püspöknek nevezett ki) oskola'k, `1683. 
pedig P. Kájoni János által könyvnyomtató inté 
zet, alapz’tattak. 

Ezenkolostor’ régisége - szintugy mint az ös 
korú helységek, mellyek már a’ 14-(1111 században 
Erdélynek püspököket adának ***) - és a’ somlyói 

*) A’ confráter név alatt világi jobbágyokot kell ér 
teni, kik, jelenleg is ugyanazon számmal e ybiró’ felli 
gyelése alatt, minder] katonai szalgálattól fe mentvék , ’s 
a’ kolostor’ eleségén határozott napokon robotolnak. 

‘НЧ Geopraphia Mariana веды Hungariae M S. Illmi D. 
Volfgangi Cserei. 

’HH A’ székely helysé ek’ régiségét eléggé igazolja pél 
dául Cs.,l Sz. Mihá y, mellynek tornyában, vala 
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mintegy 4000 kötetre terjedö nyomtatványiról 
jeles, `könyvtárban igen sokat reméltettek; de azt 
is, a’ mit találtam-olvasván a’ kolostor’ viszontag 
ságit, jelessen az 1694-beni tatár - dulást, melly 
17 körl'íl fekvö falukkal együtt az említettem 
könifvtárt, söt a’ torony’ gömbjében rejtett iro 
mányokat is összehamvasztá- bámulom. Hasonló 
sors érte a’ nemes székek’ és egyès családok’ le 
véltáraikat is, ugy annyira, hogy 150-200 esz 
tendös kö- söt fa-kereszteket ’s kapukat hamarább 
láthatni, mint irományokat. 

E’ közt az epemirigy Qyeŕgyó székben ki11 
tött, terjedni kezdett Csikban is, ’s csakhamar 4 
örnagy (major) lett áldozatja. Teleki az egyik, 
kinek nemes tettы-r1iint hajdan a’ régi rómaíMe 
tellus’ keserves szavai, a’ hon nagy védje Scipió’ 
utolsó tiszteletére , a’ r_omaiakat-minden székelyt 
imigy buzdítottak sirhalmához: „Menjetek, teчe 
sítsétek a’ végsö _kötelességet; nagyobb hazafinak 
temetésén soha nem lesztek.“ --- Nagy volt a’ fé 
lelem; mert a’ dícsö lengyel nemzet’ temetöje fe 

meddig a’ gondatlanság be nem vakolá, eme bevésett 
verset lehete olvasni: 

PrInCIpIs AngeLICI rIVs aeDIfICabar honorI 
HVIVs ёt aVsp CIo nVnC qVoqVe tVta nIteo. 

A’ mi MOS-ra mutat. `М S. Somlyó'u. 
` 1311. (v)1>éter-, 1315. 1321i811.11-, 1103. (ш) 1s1 

ván - , 1453. körûl (III) Miklós Bodó Gyvorgy-, a’ ie 
lenig` (11) cath. püspököt, kilencz prot. és öt uni 
tárius superintendenst adott a’ Székelyfóld. 

A’ catholicus pù'spökök sokszor me látogatták a’ cs. 
somlyói kolostort; söt 1717-Márt0nñ yörgy itt (ai-[0i11. 
egyházi gyû'lést. mellynek 13. czikkében a’ népre nézve 
keményen tìltatik a’ húsvét -másodnapi vizbe vetés. A’ 
pleba'nusol: világos megyszinü, vitézkötéses és szarka 
lábos öltözetekröl feddetnek. Az éneklôknek (kántorok 
так) irhátlan bokáig érö kékszinü óltény és a’ hivek’ buz 
góságát serkentö magyar ¿nek parancsoltatik.. 
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lett közénkbe vándorlott hivatlan vendégetl, most 
kezdék itt elöször „ ismerni. Megszünt minden 
bala'lvai vigság; ’s még azok is, kik rLipcse m`ellett 
rendíthetetlenül vivtak, az 1719-dikí einber 11116506 
lástól féltek *). ' 

Al-Csikból két völgy kettös kapu `gyam’ucit; szol 
gál Háromszékre, jobbra hagyván .az 01i; és Sz. 
Anna tava (erdélyi tengerszem) közöttit, septem 
ber’ 2-kán a’ Kászon völgyen le 

Ь) А’ t. minorita'k’bantaí kolostora'ba indultam. 
Кaтa Kézdivásárhely mellett. melly már 1427-ben 
elöfordul a’ mezövárosok’ számában, Alsó-Fejér 
vármegyéhez tartózó falu. Kolostora 1680. körül 
alapítatván М‘) , a’ talált kéziratokkal nem dicseked 
hetem; de az `itt nyert, Moldvát érdeklö utasítás, 
mellyetn. t. Körösy Ferencz szerz. elöljárónak, és 

*) Gsíkban az 1717-díki szárazságot éhség, melly az 
nnyával magzatját felfalatta Ozsdolán --; 1719-ben 
îedi 011 döghalál követte,`me1ly 25,000 lakosból, 1,0 0-nélr többet ragadott el- Lulxícs esperes руд/2. 

me) Esztelneki Nagy Mózes volt alapl'tója, ki 1674. 
idösb Apañ Mihály alatt Vas vármegyéböl, hol 12 évig 
lelkészkedett, Háromszékre viszatérvén, löbb faluk 

' nak papja lett- Elöbb Esztelneken, aztán Kantában, 
. telkén épl'tete „Seminarium Clericorum Regularium“ 

czim alatt emeletes faházakat. Intézetét XI. Incze 
pápa 168~1-ben megeró'sl'tè kèt tanl'tónak~`évenként 40 
római scudit ajánlván, mellyek jelenleg is ñzettetnek. 
Fígyelemre méltók Nagy Mózesnek a’ pápához intézett 
levelében eme szavak: „Redux in patriam ex parte val 
de sum laetatus, nimirum quod Concubinarii sive per 
abusum uxorati sacerdotes, qui nostras ecclesias me 
puero administrabant, reperi exturbatos.“ Protec. Kan 
tens. Hogy Csikban is hajdan nöszl'iltek a’. papok, bizo 
nyl'tja az aláirásban használt „nötlen“ (caelebs) raga sz 
ték. 1659-hen Mikes Kelemen, Gyergyai János három' 
széki plehánust a’ напишем lenyakaztatta; ’s a’ Mikó 
várától 51 órányira esö hely ma is Pap hala'la halma' 
nal: nevezteük. ‚ ` 
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nagys. Lukács nyugalmazott örnagynak- kik az 011i11 
tettem` tartomány’ nagyobb részét bejárták -köszö 
`nök, fáradságomot megjutalmazta. A’ nemzet'i'ü 
gyért igazán liuzgó [_(öriisy figyelineztete, hogy 116s2 
1iá1nár1i6’szep ldöt , sietnek Moldvaba ‘a közellévö oj 
tozi kapun , annál inkább, mivel a’ hirlapok szerint, 
Törtikországban pestis mutatk‘ozván, liuzamasb vesz 
teglest kell kiallnom. E szempontból ö elkövetett 
mindent; egy jó ezredes, mint határvonali kor 
mányzó, mindent megigért; - de egy nemtelen 1Ja 
laki, olly ajánló levelek mellett is, mellyekre a’ 
legszilajabb gyanúnak el kelle szunnyadnia , mindent 
megsemmisített. ПЗУ járkáltam én ekkor a’ 1átvá 
gyomat ingerlö moldvai hiatár’ tövében, mint a’ sas, 
melly tollainak hiánya miatt a’ földön s_étálgat. Be 
ballagtam a’ szász Brassóba, levéltárát nem [айÍш 
ta'm! ;de igen az egyházi beszédek- , hirdetmények- , 
és játékszinböl a’ magyarosodás’ szembetünö j61eii: 
mellyek Pest’ külvárosaira emlékezteténekl-;igen 
visszatértemkor a’ székely földön is éledezö ipart, 
papiros -malmokat, testi és lelki miveltségben e16-_ 
haladast. 

Oráink soh6 nem unalmasbak, mint midön 
nyugtalan kebellel kell valamire várakoznunk. Тö 
1em, rokonim’ körében, az epemirigyben szenve 
dök melletti szolgálat, roppant gyülekezetekhez inté 
zett vigasztaló beszédek, hirtelen ròppenték el az 
idöt mind addig, mig a’ hanyatló septemberrel 
magam is a’ sirlloz közelébb állék mint Moldvához. 
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D. Schede] Ferencz titoknok úrnak sz. Mihály’nap 
jan költ becsesleveléveloctober’ elején a’ magyar kir. 
cancelláriától september’ 2‘1-röl adatott passusom 
megérkezvén, felláboltam ágyambólx ’s leveleimet 
Luxetics székely ezredessel látomáztattam , 5-én ok 
vetetlen indulandó. Pihenést javaslának barátim , 
otthonmaradást testvéreim, sürgös menetet az idö ’s 
minden körülmény. Sokat hallottam Moldváról, ’s 
föleg illy epemirígyes idöben nem véltem‘bátorsá 
gosnak az egyedl'íli útazást; azért, miután ideigleni 
gyüjteményeimet n. t. G_yörj/ï Ferencz, csiksom 
lyói elöljárónak, hajdani kedves tanítómnak, azon 
kérésemmeh' hogy történhetö halálom’ esetében a’ 
m. academiának megküldené, általadám, falum 
béli vitéz Miklós Ferencz gyalog káplárt, ki 
Ja'szva'sa'rbanaz austriai agentia mellett tizenÍza' 

‘rom e'vig szolgált, naponkénti dij mellett, útitársul 
felvettem, ’s már éjjeli 12. órakor kocsiztunk. Ba 
gyogott a’ csillagok’ tábòra - balról a’ háromfejü 
Hargita, jobbról a’ nagy Somb/ó törpébb fiával, és 
a’ hét homlokú kopasz Borda's hegyei ,’ olly büszkén 
emelkedének, mintha tetejölu‘öI csillagokat` lehetne 
elérni. Lelketlen nagyok! vajha visszatértünkig 
meg ne öszülnétek! ezen ohajtással haladánk el mel 
lettök. Több szendergö falukat hátra hagyván, a’ 
Feje'rkó'n tekervényes utunkra a’ felderůlt hajnal 
világíta. .P0ga'n_y, Szep ’s. t. havasok’ csúcsain-hol 
hajdan Sz. [Азzю királyunk a’ kunolxkal megütkö 
zött, ’s hol a’ tiszteletére épült kápolna romjait ma is 
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láthatnì , söt kocsisom egy nagy köben lova’ nyom 
dokát is mut'ogatál- átkelvén, délutáni kétórakor 
a’ s0nсzba (valamikor török e11eni árkok) lelejténk. 

~ Innét a’ Tatros Vize kigyózó medrében, a’ magyar 
ajku de oláhos öltözeti’í Labon keresztül, épen 
akkor, midön a’ leáldozó nap’ sugárai, a’ magos 
hegyekre emelt örházakról visszaverödtek, a’ gyimesi 
kapúhoz (passus, contumacia) értünk. Leveleimet 
az illetö helyeken tüstént aláirattam; kocsimat, 
а’ történhetö huzamosb veszteglés’ tekintetéböl vissza 
küldöttem; ’s más nap vitéz lovag kapitány Józsa 
úr kapút nyittatván, úti társammal együtt a’ moldvai 
földre léptem. 

Zsidó volt ’s pedig MnózseS a’ legelsö, kit a’ 
kapún belül megpillanték. О Ferenczemet ismerte, 
szó szavat válta, ’s hajlékába hiva, onnan minket 
a’ moldvaí tiszthatósághoz vezérlendö. Igy lett. Egу 
szapora beszédů, kozák öltözetü, oláh káplár vala itt 
a’ felügyelö, kinek düledezö fakunyhójábabebuvánk; 
oláhul én is valamit csak tudok, de ennek beszé 
déböl egy két szót csak aligr értheçtem. Elöterjesztém 
latin leveleimet aláírás végett, ’s ö mély gondola 
tokba merülve , általolvasván, talán in_kább öltözetem’ 
alakjából , mint azoknak tartalmából ~i`tél‘ve: „0h0! 
romanest“ szóla; ’s ezzel divánjára, mert asztala 

`nem vala, kiterítvén, ollymit íra rájok, hogy az 
010h nyelvben jártas Ferenczem sem tudta olvas 
ni. Fáradságának díját kezébe nyomtuk, \’s ez te 
hetségemhez képest bárha csekély, részére olly 
kézkenöcs vala,` hogy lábait is meg indítná t0v01) 
bi szolgálatlinkra; ugyanis odahagyván cancella 
riáját, minket a’ vámoshoz sziveskedék vezérleni. 
Ezt szönyegen napkeletiesen dohányozva talál 
tuk. Kirakatá maga elébe csekély bútorunkat azt 
megvizsgálandó. Láthatá j01, mert faházának csak 
egyik oldalán négy öt ablak vala egymás mellé vágva, 
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az üveg’ helyét’ lantorna ---- hólyagllártya _ és pa 
piroS pótolván. „Mérj szenetosz , kalatorie bune“ 
mondá a’ vámos ; „Ku pleketsumje kokojné l“ felele 
a’ holmimet összecsombolító Ferencz , ’s ezzel, 
semmit nem fizetvén , távoztunk. -- „Görög vámos! 
’s mégis neki semmit nem fizetni! (ezzel kezdé Fe 
rencz az uton beszédét); nem de Páter Gegö! ezt 
sz. Máté sem cselekedte?“ Én illyetén csintalanko 
dását a’ kokojne' szóra fordítám. 

Mär egy óranegyedig gyalogoltam ‘a’ ’I'atrosi’ 
martla mellett, melly Moldvaba a’ gyimesl kapu 
melletti három bástyák közt foly be. Távulról egy 
oláh`öltözetü asszonycsop ort ötlött sz'emeimbe. Köze 
líténk egymáshoz , ’s az „Ferencz bá! Ferencz bá! "‘) 
hol jár itt, hogy az Isten,Í aldja meg“szavak közt 
_állapodék meg elöttünk. 'Ok, Ferenczemet ismerö 
csügési magyarnék a’ kapúlloz siettek, ’s rövid szóvál 
tásunknak e’ lön záradéka, hogy öket rögtön vissza-- ` 
tér‘öket felkeresnök. Mi igennel felelénk', mert itt 
szándékoztunk.alkalmatosságra szert tenni. Csííge's 
a’ Тaп‘оэ’ jobl» partjáról felnyuló völgyecskében 
fekszik. Alig érkeztem be, már Fülöp, Szentes, Do 
mokos jólelkl'í családok összesereglettek vélt papjok 
nak látogatására. Leballaga az oldalban fejérlö fakápol 
na mellöl, ennek diákja (licenciatusa) Orbán István is. _ 
„Isten hozta lelki atyánkl‘ç ez vala összehangzó szavok, 
„esztendó'k одa nem Мини‘r papot, mü pap ne'lkíîl 
ollyanok „аду/иn}r itt, mint a’ öarmok.“ Én vi531sz 
taló beszéddel feleltem: ’s miután Kozsán boérnál 
alkalmatosságot nem találtam, már tovább kell vala 
gyalogolnom, ha az említettem jó szivü diák sz51 
momra saját lovát meg nem nyergelé. Ezen a’ Tatros 
kétfelé szegte Brusztula'cza nevl'í faluig тenты, 

 

й‘) Ba' székely kíejlés, mi szerint a’ név mellett a’ Bátyám 
szóból csak a’ Ba' gyökét szolqák használni. 
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' ’s itt két lovat Csatlós Istvántól Tirgu-Tatrosig, 
naponként 5 tallért fizetendö kiszegödtem. Gál 
Istvánnál történt meg az alkú és áldomás, kinek 
udvarhelyszéki eredetét embör, gyerjmök ’s t. e. 
szavai tudaták. 

Délutáni 3. óra tájban indultunk, ’s folytattuk 
utunkat az egymást érö tanyák közt éjjel is. A’ hold’ 
lenyugtával mi is pihenést keresénk, ’s ezt Fancsali 
Ferencz’ alig három lépésnyi hajléka adá meg. ‘ПЗУ 
fogadtattam, mint az isten’ angyala, hogy Zöld pap’ 
szavaival éljek. Körül ült'ük a’ tl'ízhelyt -- vatrált 
’s a’ nö Szabó Maris csügési hangon panaszlá el 
szomorú lelki helyeztetésöket, ’s kért a’ jó isten’ 
nevére, hogy ismerösének egy leánykáját megön 
tene'm, keresztelném. Alig ígértem szolgálatomat, 

l a’ férj sietett Gál József- és Nagy Vérónak az öröm- 
hirt `megvinni, nöje pedig egy két szál ezérnára 
viaszt kezde sodorítani gyertyát készítendö. Most a’ 
padláson valami zörrent, ’s asszonyunk elbeszélé; 
hogy az apja’ lelke haza jár; mert életében a’ ki 
fésült haját a’ ház körül elhányta; mert gyónatlan 
halt meg, stb. Ismét alkalom a’ babonák’ kigyom 
lálására, lelki tanításra! -Az idö mult, a’ tüz le kezde 
szakadozni , az arczáját tenyerezö kis minus macska 
esöt jövendölt. Kórós széna vala ágyam; a’ fáradt 
vándor, gondolám, ezen is édesebben nyugszik, 
mint a’ henyeség’ párnáján az arany idöt átkuczorgó; 
de alig szenderedtem el,_ a’Í velünk egy hajlékban 
lévö kakas mintegy intett'. lóra utas! -Készültünk , 
’s miután a’ már járkáló leánykát megkereszteltem, 
’s a’ nevelésröl rövid tanítást tartottam, hajnal’ ha 
sadtakor indultunk. ' 

Ismét a’ fíírészek’ lármája, mellyeknek eddigleni 
száma másfélszáz lehete; ismét a’ Tatros’ zugása, azon 
folyamé, mellynek medre most útunkká változott, 
’s mellyben minden kapaszkodás’ daczára, sokszor' 
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megmerül az utazò’ csizmája’ szára. Illy úton, a’ 
bérczeken legelö kecskéknél’s egy két parti kuny 
hónál egyebet nem Мишa, déli harangszókor Котён 
falva'ra, oláhul Komanest, értünk. Ez egy hosszan 
elnyult helység,r a’Tatros’ bal parчёт, mellynek a’ 
magyar-ok, az oláhoktól egészen megkülönözvék, 
als() felét lakják. Alìg так meg Kovacs Ferencz 
diákjoknál történt leszálltomat, a’ szegény, de j() lelkl'i 
magyarok , borral, sülttel, söt pénzzel is siettek 
hozzám. „Nekem a’ nagy apám bujdosott volt be 
Moldvába“ mondá csáki. „Én a’ székely földön Sza 
lettem“ felelé György István. _ „Mindenképen jó 
volna állapotunk lelki atyánk! csak papunk ninos. Az 
öre ek önatlan mulnak ki a’ ma zatok keresztef g gy ’ 8 . 
letlenek. Ezen szobába jövünk össze olvasó-_mon 
dásra, lytaniára“: e’ vala az öszhang, ’s az egyet 
len egy vi8aszta1áso1‹‚ hogy boérok, földes nrok, 
akkora telkel. ajándékozott temetöhelyül, hogy 
annak közepére egyházat is építhetnek, mellyre már . 
fájok is van. Serkentém öket magam is erre; vendég 

` barátságokat megköszöntem, ’s utunkat folytattuk. Ök ‘ 
kérének , hogy visszatértemkor befordulnék hozz23 
jok, ’s Csáki egy darabig elkísért rövidebb шat 
mutatandó. 

Kománfalván alul, Tatros a’ jobb felüli h68)’ 
láncznak tövét kezdi mosni. Mi Gíodur helység 
mellett balra ügeténk. Jobbra hagyván Dorf/uin 
falvcít , родaм: (körülbelül 400 magyar lakossal) 
és Rekecse’nt több útmelletti magyar lzanyákkal’ végre 

‘ АЬтйÍюz (О1шa) közelíténk. Ez az elsö mezöváros , 
mellyet Moldvában láttam, mintegy 4000 lakossal 
a’ Тatи-o51351 partján. F aházai közt, egy sincs emeletre 
építve ; az újak izletesbek , de a’ régiek merö abla 
kokból’s tornáczokból állanak. Vannak számos tem- 
plomai görög szokásként olly sl'irü Lornyokkal , hogy 

_ ezek képezik a’ fedelet. Szembetünö a’jobb parti he 
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gyen emelkedö kalugeri lak és templom. A’ városban 
figyelemre méltó az L idomú kereskedöi utcza , hol 
a’ faboltokban a’ többi árukon kivül, hallerkát és 
laskát is а") láthatni. Mindenek felett nevezetes a’ só 
akna, melly a’ városnak nevet ada. Jelenleg kettö 
van: va'ros тeлeц! és дeду/Ё. Abbau az adótól felmen 
tett környékbeliek, határozott csekély fizetésért, eb--' 
ben a’ hosszas fogságra itéltetett rabok, kiszabott men 
nyiségben vágják a’ sót. Borzasztó a’ föld alatti 60 
70 öl mélységü fenyítö lak, ’s mégis beszélik, hogy 
innét is történnek elillantások. Tudniillik az aknában 
felügyelö tiszteket az egyetértö izmos rabok csákánya 
ikkal agyonverik,.só helyett magokat a’ bival börben 
felvonatják, ’s a’ torkolatnál fennlé`vö fegyvertelen 
munkásokat megszalasztván, a’ ráj’ok várakozó 
czimborák’ segedelmével ismételve társakat szaba 
dítnak ki, mig a’ városból_ katonai erö érkezik. 
Azonban az aknától nem messze ‘ van a’ balra fekvö 
erdö! az oláhok legnagyobb, a’ magyarok és örmé 
nyek legkisebb részét teszik az említett foglyoknak. 
[Ц kezdödnek a’ magas hegyek szölöt mivelhetö hal 
mokká törpülni, itt kezd az'útazó nagyobb sinká 
kat, téreket szemlélni. 

Az estszürkület szállásra, de Ferenczem Tirgu 
Tat`ros felé folytatandó lépteink’ kettöztetésére intett. 
A’ Tatros nevezet-nem csak ‘жён, mivel utasítá 
somban elöfordult, hanem azért is, mivel P. Körösy’ 
értesítése szerint ezidén magyar a’ papja-szépen 

’“‘) Moldvában a’ pálinkafözó’házak velnz'czánal: , a’ 
ìiálinka pedig hallerlsa’nal: neveztetik. Azoknak a’zsidók evén haszonbérlöi, ezt olly erösnek, vagy inkább ége 
tönek mesterkélik, hogy idegen utazó, vizzel elegyi'tés nél 
kül nem ihatik belò'le. Hihetlen, mennyi abonát és török blízát fordl'tnak erre, ’s mégis у; oka El itcze) ¿l0 kr. 
p- —- ЬавЬa. máské тайн-оп! , 1o]:15зa1 gyurt tészta , 
mellyet, famalmon eörlenek és viaszg'yertyaként össze 
kaláesolva` árulnak. 
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hangzott füleimbe; de egy léptet se ma! ez vala 
határozott szilárd feleletem, kivált miután a’ map 
pába tekinlettem. Most emberem tatrosi magyar la 
kosok’ állításával jelent meg, kivetett feltételem’ sar 
kából, ’s ámbár a’ hetet elveré, indúlnom kelle. 
’S im én ez alkalommal tanulám meg , hogy más a’ 
földabroszon nézni, és más személyesen meg 
mérni a’ távolságot: a’ rézmetszö ugyanis Tati-ost ` 
Aknától olly messze helyezé , hogy én mérf’o'ldekre 
képzeltem; azonban a’ jó uton, melly a’sóakna miatt 
itt kezdödik, ’s egész F ogsányig tart, félóra alatt 
tárgyunknál voltunk. 

Épen vacsoráját végzé a’ helybeli lelkiatya n. t. 
Pap `Sándor erdélyi születésü ‘ magyar minoríta, 
midön hozzá bekopogtaték. Tiszteltem a’ moldvaì 
cath. papok’ ösz patriarcháját, ki september’ 17-ike 
óta 33-ik évét tölti мenя küldöttâégének- Megcsó 
kolta‘m azon derék férjfit, kinek még 1824-ben - 
midön Pároni moldvai püspökkel mint útitárs a’ 
beszterczei kaplin .lászvásárba visszautazott- Déésen 
(Erdélyben) jutottam becses lsmeretségébe; meg azt 
a’ magyar papot, ki tizenkét év elött olly érzéke-f 
nyen rajzolá le moldvai rokoninkat, hogy azóta 
szünetlen feléjök doboga kebelem, míg nem látha 
tám---- ám kétszeresen ezután is! - „Tehát 15 esz 
tendö után sem egyenlö hosszuságú a’ szakáll '?“ *) 
megismert ö engem e’ jelszavam után , annál inkább 
mivel 1S36-ik’ elején írtam vala neki F orrófalvára, 
honnét az olasz irígység kitúrta, de` levelem keze’hez 
jutott. Ismerte Ferenczemet is, kit nejével МОИМ 
ban ö kötött össze, és igy szeretettel fogadott; igér 

Э vén mindenekb‘en az útasítást, segédkezeket: `3 

*Ö Jelszavam azon déési elbeszéléséböl vette ervdelét, 
mellyben körl'ilményesen lerajzolá, mint tépték 11í3211 
kálla egyik részét forrófalvi adminislrátor kun-iban a’ 
rabló janicsárok. ‘ ‚ 
Mom. ÚTAz. 2 
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valóban ö vezérfonalat nyujtott kezembe, б fáklyát 

giyujtoçtst tárgyomra a’ vele töltött ket nap’ lefolyása a att. _ 
Ha n. t. Körösy F erencz kantai szerzetes elöljá--` 

I‘ónak september’ 10-röl hozzám intézett emez uta 
sítását követém: „Bemenvén Moldvába menjen Jas 
ba. -- Viola úr, kit különösen tisztelek, eligazít 
mindent. Innen menjen Huss városba, itt hallhat a’ 
bessarabiai magyarokról valamit. Innen Románba 
1öj0r1 , ennek vidékén sok magyar faluk vannak. Sza 
bòfalván lakik a’ Provincialis Orientis et Visitator 
Missionis. Ezen utból Bákóba kell jöni. Onnan Bog 
dímfalvz’ira` Finta'hoz. Ezen a’ részen a’ magyar fahi 
kat mind járja el, u. m. Kalugert, Pusztinát, Pré 
zestet, Forrófalvát, Klézsét, Barátost stb. In; 
tiszta moldvai magyarok vannak. Ezek közt magyar 
Példabeszédeket, vidéki s'zavakat, dialectust, szóval 
Philologiát tapasztalhat. Allandó szállása legyen P. 
Fintánál, öj0 székely ember. Végre jöj0п kiren 
deltetett helyére Tatrosra, Tatrosról Gordzafalvá 
ra, innen Ojtozba, hol az egészségi veszteglést, melly 
5 nap , kiállván , Kantában öleljük egymást. “ Ha , 
mondom ezen utasítást követém, akkor Tatroson a’ 
P. Sandor’ jobbját megszorítván, csak ezt mondám: ‚ 
Isten velünk édes bátyám! a’ viszont látásig; de 
most az új terv szerint Tatrosra többé vissza nem té 
rendö, végbúcsut mondék annak, kit többé` a’ nap 
alatt alig ha látok; ’s ezzel útnak indultunk, pedig 

 

*) Mit láttam ’s tapasztaltam` Tatroson , olvashatni a’ 
In. academiának Tatrosról szóló pontjára adandó felele 

'‚ temben. Addig is hálával vallom meg , hogy P. Sándor 
további utazásomra rnem csak tervet kószl'te , mellyhez 
magamat szerintezném; hanem scopiai P.`Bandin mar 
tiánopoli órsek, ’s haidani moldvai piispöki helyettes 
nek, Erdélyben a’ `kolosvári, Magyarországban a’ Зубн 
gyösi Fel‘enczi atyák’ könyvtárában található, tárgyomat 
érdeklö kéziratára is utasitott. 

K 



MoLDvAr ÚTAzÁs. ‚ 19. 
\ _ 

Aknára vissza a’ Csatlós’ lovait N yikolioza Hamzsin 
, nak (vendég fogadós) átadandók. Ez megtörtént , 1's 

F erenczem alkalmatosságról gondoskodott. „Mind 
járt postára ülünk Pokolpat‘aka'ig“: ‘e’ vala a’ vissza-. 
térönek vigasztaló szava. En örvendettem , ’s ma" 
gasztaltamebbéli szorgalmát; de ö, ki illyetén postán, 
mint agentia- hivatalbéli, Moldvát, Bukovinának ’s 
Oláhországnak nagyobb részét bejárta, mosolygott 
`azoni örömemen, hogy a’ lovagláshoz nem szokott 
tagjaim pihienni fognak. Allg mult el egy óranegyed, 
a’ város melletti aknától megjelent a’ karutza de 
posta. Megpillantván ezt, kedvem elcsüggedt; mert 
ez nem kocsi, nem szekér, nem hintó, hanem ka 
rutza, azaz, egy kisded fa taliga volt, a’ betü’ szoros 
értelmébenfa , mellyen egy tl'ínyi vasat nem láttam. 
Legyen hát postakocsi, gondalám magamlnan; ’s ezzel 
felültem a’ keskeny ládába, mellyben ketten alig 
fértünk, ’s mellyböl lábaink a’ lovak farkát’ érték. 
A’ lajtorják mellé deszka helyett szilfakéreg vala 
hárssal kötözve; figyelmeztetém tehát F erenezemet, 
yigyázna butoromra; ö pedig vМaлой; hogy inf; 
kább ügyelnék magamra, mert ha a’ faszegek `kitör- r 
nek , mind a’ ketten földön maradunk, ’s laztfin 
gyalogolhatunk. Маtовый a’ lovakon a’ farhám he 
lyetti kender nyaklókat is , igen azon disznótökfo't 
is, mellyel a’ lángot vetö fatengelyeket szokták meg 
kenni , esös idöben a’ vizet , sárt használván surro 
gatumul, pótlékul. E’ közt oláh szuruzsiunk (kocsis) 
_felpattant nyergébe, ’s mi egykét Ímjda ’s ostor 
pattogatás‘után a’ Perköhegy’láncza mellett repül 
tünk. „Jó hogy sár ninos, mert béfecskendeznel“ 
ezzel kezdé'Ferencz a’ beszélgetést, mellynek tar 
talma t. t; Rath József hajdanì agehs úr mellett Jász 
Yárosból Lembergig majd Bukarestig tett utazása, 
’s egyéb moldvai története vala. Azonban a’ Perkö’ 
sarkához értünk. Ш; balra kanyarodván, Pokolpa 

2# 
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tabou (melly kisded oláh falu 70 -- 80 ma 
gyar lakossal) , eddigleni alkalmatosságomat már 
kényelmesb, vasas talpú, negy egymás mellé Газон; 
lóval ellátott karaus (kocsi) váltá fel. Вt kezdék 
látni a’ nönem’ lábán lengyel sarkú sárga csizmát, ’5 
ugyanazon szim'i bazsmakiát (czipöt), a’ ferfìakén 
pedig fekete száratlan topánkát. Indultunk, ’s mintegy 
három óranegyed mulva emberem a’ nagy--útból *) 
balra hajtata. Közelröl egy középszerü falú mutat 
kozék, ‘Klézse a’ neve. Nem csak a’ P. Sándor’ uta 
sításából ’s Ferenczem’ figyelmeztetéséböl , hanem a’ 
lakosok’ czengó' dialectusából is rögtön észrevevém , 
hogy cha'ngó helységben vagyok. Különösen lepi 
meg ezeknek beszéde az útast; elöször az egykét (ii-__ 
czërt‘eszf.sze'l.- Je’szus-ra aд: véli, hogy tán selypek; 
de átmenvén a’ falun, ’s mindenkit igy tapasztalván 
beszélni, más gondolatokra kell térnie. Fájdalom! 
e’ magyar ehángó fuluban Р. Caeraulo Karmel a’ 
lelkiatya, kinek nevéhez ragadt nyelve. Klézséböl 
Forrófalvának tartánk. Р. Zamoyszki Szaniszló Polák, 
ki Kassán magyar Minerva’ emlöiröl függött valaha , 
e’ második nagyságú chángó falunak papja , ’s benne 
a’ magyaroknak elsö ellensége. Én utasításom sze 
rint Ferencz diákoczkát, ’s azon iskolát látogatám 
meg, melly létét egykori lelkészének P. Sándor-l 
нa]; köszöni. Naplómba holmit feljegyzettem, ’s 
földabroszomba tekintvén megpillantám Forrófalva. 
helyett az oláh-olasz Faraont.--Faraók, veres ten 
ger , ’s a’ lelki vigasztalásért fohászkodó magyar hi 
vek’ keserü könnyei ötlöttek eszembe! --=- 

Mégis örömtelve ûltem fel helyemre; mert 
lelkem most a’ nem ismert, de igen ajánlott дeré1; 
Р. Finta bogdánfalví magyar minorita felé dobo 

 

i) Nagy-lit, ország-'út. de némelly helyeken olly 
állapotban., millyenbe a’ vén természet ezredek elött 
helyezé. ' 
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gott. A’ szomorú „m'nczen honnoczl‘a'j'ában“ F eren 
czem’ ismeröséhez szállíta. Valóm egész szem és fúill 
volt, hogy szokásaikat , szóejtéseiket Stb. felfoghas-‘ 
sam. Mit láttam ’s hallottam, az utazásom’ czikkeire 
adandó feleletekhez tartozik. Addig is nem tudom 
nem említeni, hogy a’ tatrosi fìgyelmeztetés való 
sult; тert a’ nevezett h61‘or11 chángó falukban van-` 
nak nevendékek, kik kisértö o1áh kérdésemre nem 
e'rtem-mel felelének. De az öltözetben iskezdik ma 
gokat az oláhoktól megkülönböztetni; meи a’szeх‘— 
felett himzett o16h divatu ingekkel, ’s a’ számtalan 
szálu gyöngyökkel ma holnap a’ chángó leányok 
felhagynak: már is a’ pátereczke’ tanáczára Ы 5261 
1iá1 többel nyakokat nem kerítik. 

Más nap eme’ szándékkal, hogy visszatértemkor 
Fintának tiszteletére leendek, balra hagyván a’ P0 
kolpatakától mindeddig szakadatlan emelkedö domh 
vonalat, mellynek oldalát gyümölcsfák és 5zö1ö 
tökék fedik, jobbra tartván merre a’ Sereth’ viz 
tükre a’ nem messze távulból látható, Ba'kóba déle 
lött beértünk, hol a’ nagy utczai hám (vendégfo 
gadó) sz61165i: ada. Polák szíiletésü vala haszonbér 
löje, ’s a’ közönséges vendéglönek minden butora: 
eду keskeny de hosszú asztal, ezen sótartók, 11ö 
rülvest gyékénynyel terített piricsek. Mipoftival (tes 
sék) bocsátattunk egy oldal szobába. N em annyi1‘a a’ 
látott asztal mint az idö ebédre emlékeztetett , ’s 
ez nem ostroma=szárított tehénhus, meré murát=== 
alma, zakuszka = csemege, vagy maszlin= olaj {Буй 
mölcsböli salátából , hanem alföldi eredetü, most 
itt lakó magyar mészáros’ kezéböl vásárlott j0 h1.15’ 
levéböl (mellyet a’ moldvánok nem igen kedvelnek) 
és sültböl készült. - Délutáni idömet a’ város’ meg 
tekintésére használtam; ’s tapasztaltam, hogy ez Ak 
nánál, mind emeletes házaira mind fekvésére nézve, 
mellyet. a’ sziget nagyon `emel_, szebb és népesebb 

u 
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mezöváms. Tudtam, hogy hajdan fejedelèmfi_ la.; 
helylyel és kath. püspöki székkel ékeskedett; de 'ma' 
romjaikat sem _lehet szemlélni. A’ hag‘yomáńy azt' 
a’ város’ déli,` ezt éjszaki részére 1;61ёk02zа.‚`$zár110$‘ 
templomai közt meglátogatám a’ kath'. kisded k6 
templomot, .mellyben mát' az orgonát chorusban'lá-~ 
tám; mert észre kell venni , hogy sok templomoklman'l 
az ` orgonák földszinen helyhezvék. Bákó Kalugerp'a 
taknak fiókja lévén, valamelly érdekes kézirattal‘ 
nem is kecsegtettem magamat. Elmenék mindazáltal 
e’ tárgyból a’ föpópához ’s ettöl egyik kolostor’ jegu-‘ 
nienjéhez tisztelkedni , ’s ha volnának , levéltárokból 
a’ bákói püspökség’ történeteit felvilágosító adatokat 
nyerni. Feleletök’ tartalma az volt , mit késöbb Ban-I 
din’ latin kéziratában is olvasék: „ _ _ nec ullum 

‚ Bacoviae Archivum aut Catalogus rerum, tempo--'v 
rum ac personarum; eх quo aliquid de prioribus 
seculis cognoscere licuisset.“ Azonban 6k sem ta 
gadák, hogyBákót hiajdan magyarok lakták. _ Моstа 
még egyszer` körültekintvén a’ városban, mellynek 
kereskedési iparát a’ folyamako'n uszkáló tölgy talk? 
pak, raktárak ’s t. e’ félék szembe tüntetik, miután 
egynéhány erdélyi örménynyel’s bákóí magyar lakos- ‘ 
sal _ székely származatúak, de nyelvök nagyon 
eloláhosodott _ röviden beszélgettem , szállásomra . 

\\ 

vònultam. ‘Ferenczem podorozna't (oláh iratú pos- f. _ 
talevélke , ökörfö kapdébó `pecséttel) sietett 7á1 
tani,~ hogy korán indulhassunk. Visszatértekor bá 
mult, hogy a’ mi rézpénzünk, valamint a’ Tatros’ mel- ‚ 
lékén , ugy `itt is, mi ez elött nem történt, folya 
m'atban van; c'sodálta , hogy'a’-pánczélkapitányságok 
mindenfelé el vannak törölve, mi a’ jancsárok’ meg.- i 
szüntetése’ és а? közelebbi háboru’ jó_ szülöttje. Most 
beszélé el, hogy ezelött csak ‚ 8 esztendövel is egyik ‚ 

‚ 1iu2()t()1 a’ másik 'vonóhoz vitettünk volna , tetszés'ek 
Szerint 'fizetendöln Ferencz vacsora és utravaló ‚ 
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`után látott; mert Román messze van : móndá; addig 
pedig nem sokat kalandozunk. Vendéglönk a’ rogo 
zsinára (gyékény) ágyat készíte. lEn a’ falon függö 
képeket, mellyek közül sz. Miklósé a’ moldvánok 
nál nem maradhat ki, szemlélgetém; ’s a’ többi kö~- 
zött István fejedelemnek egy csatáját látám nem 

` ápellesi ecsett'el, hanem tarkabarka szinbe mártott 
moldvai ujjal lemázolva. ’S ime épen ez ada ven 
déglömnek a’ beszélgetésre tárgyot: elmondá t. i. 
hogy nagy István , a’ moldvaiak’ elfeledhetetlen vajl 
dája, egykor a’ török ellen vivni szállt, de balszeren 
csével , ’s ezért megmaradott seregével visszatért 
a’ f'o’város felé. A’ szárnyas hír anyjához hamarább 
eljutván, ez bezáratja a’ kapukat, ’s egyike felett 
övéinek körében várja fiát; kit, midön elérkezett, ke-L 
zében a’ város kulcsait tartván igy szólítá meg: Fiam! 
meи], elöbb verd meg a’ törököt, aztán kapukat nyit 
a’ te anyád. Errе az elcsüggedtek neki bátorodván‘, 
másodszor rohantak az ellenségr_e ’s gyözödelemmel 
tértek meg. Annyi tapasztalásom szerint is bizonyos‘, 
hogy mint nálunk a’ halhatatlan emlékezetiì Mátyás 
ról: ugy Moldvában a’ legutolsó földmivelö is tud 
valamit regélni nagy István `vajdáról~ A’ beszédet 
étel ’s késöbb nyugalom kò’vette,~ mellyet azonban 
a’ czigányok’ hiegedl'íje és ezimbalmával összhangzó 
kesergö oláb dal késö éjfélig zavara , ’s még ezután 
is az oka hangzott ’s a’ kártya az asztalon сsд} 
togott. ") _ ' ` 

A’ határozott reggeli órában, azon náddal fef 
dett hosszú istálóból , mellyet tegnap láték ’s mellyë 

 

3*) Tudni kell hogy olva a’ mо1‹1vaía1шд1шёrtё1кеt{сзzди 
és pedig a’ biganyokra nézve , egy oka = egy pint; az 
anyagokra egy oka, mellyet kantárosnak neveznek = 2% HS; 
innét száz olía só иду köszén: két mázsa és huszonöt 
font. A’ veder. Sing, öl, ’s a’ t- egycnlök az erdélyi 
mértékckkel. км,“ az a’ faedény, mellyet üvegek 
helyetl. hasznzilnak. 



24 uoLDvAi Ú'rAzAs. 

ben 5-6 karucza elébe a’ lovak mindenkor készen 
állnak , legelövel vagy szénával ellátva, alkalma 
tosságunk megjelent. F izettiink *) ’s távoztunk. A’ 
sebesség szokás szerinti volt, mellyet még a’ baxis 
(borpénz hamarított, ’s mi 7-8 óra alatt 
Roma'nba , vaзy moldvai magyarosan Románva'sa'r 
ba értünk. Ennél szebb várost Moldvában 11i68г nem 
láttam. F ekvése regényes, a’ Moldva’ vizének , melly 
nyugatról és délröl körülfolyja, magos partján. Ke 
letröl a’ Sereth hömpölyög le, ’s közel a’ városhoz 
Moldva vizét nevestül együtt medrébe veszi. A’ Se 
reth’ tul részén környéke hegyes és erdös, nyugati 
6в 6js2611i t61ék6 terme'keny róna Föld. Románban 
több köböl épült emeletes házak, szebb templomok 
6s boltok vannak. Említést érdemel a’ görög püspök 
nek lakhelye 6s szép kertje. A’ körülbelül 10 ezer 
lakosok közt sok örmények, kik kereskedök-,és 
mintegy 300 _magyarok is, kik többnyire mester 
emberek , számláltatnak. Bománban rövid idözé 
sem иtá1i a’ cháng() Szabdfalva'ra (o16hи1 Szabán) 
rándultam ki, melly a’ Jászvásárba vivö út mellett 
Íbah‘a fekszik. Lakosai, mint a’ forrófalviak, selype 
sen beszélnek,` és az e’ környéken létezö több ma 
gyar faluk (и. m. Tamásfalva, Dsidafalva, Doma 
falva, Lakosfalva, st1).) ellenére is,`nyelv, öltözet 
6в minden szokásaikra nézve igen oláhosodnak: 
minek egyik fö oka a’ magyar papok’ hiánya; mert 
jelenleg is a’ románi kerl'iletben keblezett magyar 
plebániákban olasz missionarinsok lelkészkednek. Sza 
bófalváról a’ küpüs források között , °шe11ye1 határa 

 

1*) Moldvá ban a’ pénz közönségesen talléronként sz11 
ml'tatik, de nem a’ mi értelmù'nkben; mert a’mi 1êz111111 
'czárunk nálok 2 parát tévén , az ezù'st tizesünk=1 tallér 
’s 10 para . huszasunk = 2 t1i1161‘ és 20 para. Só,ken(yér, ` hl'lS, bol’ ’8 t- eifélék mind olcsók; arányban leg rá 
gáhb a' hallerka, pálinlia. 
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igen bövelkedik, ismét azon országútra léptù'nk, 
` melly Szépvároson (valóban nevének megfelelö) ke 

resztül jó 15 ó1‘a alatt Jászvásárba vezet. Vagyon 
ugyan Bománból egy rövidebb mellékút, mellyen 
Szépváros balra maradna; de ez nem igen bátorságos 
az idegen utasnak. 

Jászua'sa'r (Jas, Jassi, Jassium, Forum Phili 
stinorum, Forum Jazigum, Jassky, Targ-Tirg), 
melly templomaival, tornyaival, ’s egyes épületei 
vel többet mutat távolról, mint a’ millyen belseje, 
Moldvának fövárosa. Eredetét és nevezetét homály 
'burkolja. Annyi bizonyos, hogy V. István vajda 
tette által Suczavából ide, ugymint akkor Meldva’ 
középpontjára, szivébe, a’ 'fejedelemi széket. Oala 
Pította legelöször is a’ sz. Miklósnak még ma is létezö 
föegyhá’zát, ö kezdett palotákat építetni, Radul 
(számszerint 43-ik) fejedelem köfallal kerítetni, utó 
dai szépítni, gyarapítni annyira, hogy a’ 17-ik század’ 
kezdetével 60 templomot , 12 kolostort ’s ezek közt 

' nevezetesen az álbaniai Vazul (sz. sz. 47-ik) fejedelem 
töl alapítottat, és 15 ezer házatszámlálna: mellyeket 
azonban a’sl'írů tl’iz és ostromok, tatár, török, lengyel, 
és orosz beütések hamuba, romba döntöttek. Csak 
1646-ik évben нeдуг/аnыe’ támadt tl'iz, a’ kÖvet 
kezö esztendönek peйg elsö negyedében ‘tizenötszön 
1711, 39, 69-ben orosz háboru, 1753-ban, ’s 
közelebb'röl 1825-dikben ismét láng emészté.` 

' Mindezek mellett is Jászvásár két széles vö13)’ 
Ьen és ezek közti halmon a’ Bahluj’ folyama mellett 
szépen felidült, és ma Kapu (ó vár), Tatara's (vö18)’ 
ben) , Frumose (szép téren) , és Ради-тоs (veres hid) 
nevezeteseb részekre oszlik: mellyeket,` keletre 
Bahluj , éjszakra és délre szölöhegyek , nyugotra 
hegyek , erdök ’s minden oldalról díszlö ke11e13 
mellyek tánczteremekkel, keringö látékokkal ellát 
vák, mulatóhelyül szolgálnak _ környeznek- Killer 
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'jedése összesen körülbell'il'4000 1:] hold leliet. Отд 
rosa’ köfalainak kivált a’ keleti részen, söt palánk* 
fâinak is más oldalakról, szemlélhetni nyomdokait: 
mellyel azonban a’ napты napra szépülö Ujváros 
épitészeti tek'mte'tben nagy ellentiségben áll. Abban 
ugyanis , még rendetlen fatalpazatu utczák , magasb 
és alacsonabb fa és kökertek által egymástól eltá 
volított, épületek Stb, mutatkoznak; _ebben а’. 
csinosodási szellem egyenes tömiìtt sorba ’s emeletek 
re rakatta a’ köbázakat, mellyekre éjjel . is ‘ ki14163o 
sítás mellett kövezetró'l pillant fel az utas; ’s mivel 
ez a’ többi részekre is sebes léptekkel `terjed, igen 
remélhetö, hogy~ elejét veszi azon fatalpazatok alóli 
büdös kigözölgésnek , melly ezelött a’ léget sokszor 
megvesztegette. - Eg'yébiránt vannak Jászvásárnak 
sok templomai , mellyek között legpompásabb a’ 
`Trí Svetitile (s‘z. háromságé) faragott kövekböl kü 
elönféle czìfrákkal régi ízlésre épûlt; kolostorai, 
lköz' és magánosl épületei ,q elökelôleg a’ fejedelmi lak; 
rifi'itroyolia, mellyn‘ek gör. érseke suczavai p. ezi 
mêt )elenleg is megtartja; academia, curia Stb; 
a"f'ejedelń1i udvar köri'il tartozkodó bárók , csaknem 
itt összesülö nemesekz`elökelök’, tehetösek’ veres és 
‘fejäér` bádoggal fedett bázaik. Azonban miveltségi, 
közhasznu, jótékony intézetei eddigel'o’_ csecsemöi 
korban marndtak; ugyanis az academia ,_ más sz:1 
mos iskolákés könyvek is-kivált miután a’ 17-dik 
Száz'ild’ Négével Miron logotbeta :Duca :herczeg, Pá 
.pia' Jánost; Kantemir, ConstantinlCacavela Jeremi 
ást;`é‘s ezeknek példájára az egyes bárók is több tu 
dós férfiakat hivának .be országokba ’s könyvnyom 
tató intézeteket állítottak fel-nem hiányzottak ; de 
igen ezekben a’ jó'rendszer, a’ nyilvános tanítást a’ 
leényesség ¿szülte házi oktatás váltyán fel Az idö 

 

3*) ш‘б1 Р. Bandiu’ `latinl kéziratában ezt olvashatnir 
„Scholae Valachorum, Ruthenoi'um , Graecorum etAvl‘jf 
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a'zonbaneés a" ‘ ielesf‘ iparu ’s miv'eltségü feje-’ 
delem ezt; is rrie'gorvosolandja,l ’s 1111á!- is természet 
vizsgáló ’s t. e"féle tudományos tarsaságok alapítat 
nak; sÖt a’ mulató linté‘ze‘tekKp. 0. az oláh játekszin) 
irá‘rit 'i$",' .mellye‘t mindeddig majom alakzatok ,f fran 
садa majmolások "s a" i;.‘p`ótoltak , tervek készítetnek. 
Könfyvj- ëslev‘é'ltárafkat sokszor lángok fogyaszták; 
a’ t.’ 'miñorita atyák” szerzete’ kolostorában i's csak 
egykët ‘egylŕázi '.latin kör'iyvet ’s Ilomában ktilt leve 
leket olva§hatrri,‘;A’` kórházak létre jöttek , `és; sikeres 
foganat‘ta'll gyarapodńak," Szôva1 `àllâ‘szvz'isz'ir az'idövel' 
mlndenben halad,""s a’ kere'skedöi'f-iparnak közép` 
pontjá'n 5 lévén , ‘ ls‘z‘emlágtomgist emelkedik. 1En _аzоnЬaп 
mindezek lfelett `elökelöleg a’` benne` `létezö roko 
ninkra ‘fordítám‘ figyelmemet; ’s .örvendetteiza,` hogy 
egy olly värosban, _inellynek köriilbelül 60 ezer la-` 
kos-SZ'áma'nagyQI,ìb reszint olâlíekbol,'degyülevész ör 
niényekg'ígörögök,_'bolgârpk', albáńok; törökök, tata-J 
ШК,‘ Ie'ngyelek, o‘roszok, némete‘l'k‘, rácx'zo‘k`bólils alakult' 
öss‘ze ,mint'e'gy` 600‘ ‘magyart találtam. ‘Némèllyekì 
иáшоэЪаЬпаЬ fêîllítják ï lenniä. М1цс1еп ‚esetцeд val() az , 
Ьщу ök nemrcsakîa’ moidvai màgymxwlepßkböl, 
hianem Erdély-¿es Magyarorszägbgßl .is :sигацйуёёъпaь 
Ьe , és lsokan megpolgáro'sodtak: mesteremberek, 
szölömivelök, mások ideigleni szolgálatban" lévökî 
Kimondhatatlan шов rokonwonzódás', ‘mellyel в? 
marokn yi i nép д‘ anhfyifel'f'a'î ne'mzetbeliekf‘ kö`zt ̀ , `egy 
más iraní; viseltetilì; ö'ss‘zetartvánmindenben ‘le ввёл 
az utolsó` tánçzuiiilatsiigif’gglmellß' .valainint nyelve 
és öltözete , nemzeti szokott lenni, а" Bras‘s‘ái _- :vagy 

f ‘_ ._l 
"`..‘‘ 1. 

menoruin universini‘còmpiitando sunt 'vi ЕЩЁ iï'l‘lrac'Ci 
` ‘шatе , lsed h_uiiderum 'studiósoi'um siińiil "ilingendó `‘Vix 
ducenti in omnibus."\P1-inceps ‘Basilius lin'ultum. laboravit 

et maximam fecit expensain {Ы latinas Littera's in Mol 
da'viam induceret; Sed irriti' fulerunt' omnes совaть“ 
Mit akart tenui a’ magyarokra nézve, erröl más h'elyen. 
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Székelyfi’ildröl bevándorló czigányok’ hangászata 
mellett. Ók önvallomások szerint mindenben elégül 
tek, csak az e'rkölcsi oktatásokban szenvednek fo 
gyatkozást. Gyéren hangzik templomukban magyar 
isteni ige; mert a’ jászvásári missionariusok olaszok; 
’s ha az elkerülhetetlen szükség magyar lelkiatyát idéz 
körükbe, ennek többnyire a’ m. falukban kell szol 
gálnia; ’s ha vagy egy erre utazò pap a’ m. hivek 
nek predikálni akarna is (kit bizonyára betü (Этю 
lemben isten’ küldöttjének tisztelnének) , ezt az ola 
szok ugy ellenzik mostan is mint hajdanta "‘). Szegé 
nyek! csupán csak hamvazó szerdán szabad énekel 
niök a’ kolostor’ egyházában magyarul, ’s ekkor 
összegyülekezve (a’ mint értesítettek) , emez ismert 
böjti éneket „Keresztények sirjatok” kesergik el. 
Igy történnek ezek, ’s milly szomoru következésssel: 
alább, hol Jászvásárról is több adatok fordulnak 
elö, látni fogjuk. Fájlaltam ezt benlétemkor, még 
szívesebben akkor, midön hiteles kútföböl értettem, 
hogy valaha a’ jászvásári plebánia magyar volt. 

 

Dr. Viola még sem érkezvén meg M. Vásárhely 
röl (1. az Erd. Utazást, ’s itt 1w). Most Tataráson lakó 
nemzetes Tatár Miklós nyugalmazott székely had 

1ll‘) Ezen állitást azon magyar lelki atyák bizonyl'ták, 
kik eltiltatlak a’ redikáló székböl; és hogy ezen olasz fogás régóta yal’ioroltatik , maga az olasz püspöki he lyettes 1640. körül kétség kivl'il teszi a’ propagandához 
irt azon levelèben , mellyet , tartalma’ tekintete'böl, az 
I. Toldalékban kózlök. 

“О О, mint késöbben a’ gyimesi Yassusnál hallám, két nappal elözte meg bemeneteléve az én visszatér 
Каmи, ’s ig össze sem találkozhattam. Irt azonban ne 
kem a’ deré i magyar fi Pestre, sajnálkozását jelentvén , 
hogy Jászvásárban a’ nagyokuál szemèlyesen be nem 
mutathatott. A’ m- academia iránti vonzódását l. a’ VIÍ. 
sz. alatt. 
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nagy, kivel Peströl ugyanazon nap indultam ki 
(ö a’ szebeni hadikormányhoz sietett, ’s ügyeit vé 
gezvén az ojtozi kapun ment be), még egy sétálást 
tett velem. A’ csaknem nemzeti különbség szerinti 
tarka öltözet; a’ minden felül szemeinkbe “1вö17010: 
torok, mellyeknek nagyobb száma a’ jeruzsálemi, si 
nai és sz. hegyihez (Athos) tartozik, éslmellyekben a’ 
szerzetesek sz. Vazul’ szabályát (regula) követik 5 
a’ nemesse'g, mellytöl a’ város pezseg: elökelöleg 
a’ vajda, logothet (cancellar), vornikok (ke 
rületi táblák’ elnöki), hettman (föhiaclivezér, e. i. 
Bálós Thodor), wisternik (kincstárnok), ennek ir 
nokai (diáki de wiscrii) stb, az austr. agens Wei 
lenburg, Zöta , Sweiger ’s a’ t. segédtisztek; azon 
rendelet , mellynél fogva Illyés , Magdolna’s t. más 
görög ünnepebet minden valláson lévök köteleztet 
nek megülni; az oláh n_yelv, mellynek illy kis tar 
tományban. is igen különbözö szókiejtése (a? délke 
letiek tatár és török, éjszaki részen lengyel , nyu 
gotra fekvök magyar szavakat kevervén belé); a’ 
Batusányon keresztül Czernovicz felé vivö postau’t ; 
a’ ВesвaráЬiába szolgáló a'tmenetelek; elvégre Hus 
son által (melly Jászvásártól 10 mf. távolságra esik) a’ 
galaczi kikötö , honnét gözhajón. idöt nyerve kényel 
mesen “Эгhetnék vÍSSZB. Pestre! ’s több e’ félék -valá 
nak tárgyai beszélgetésünknek, mellynek azonban 2á 
radéka az lön: hogy bucsut vevén a’ fövárostól, a’ már 
ismert legrövidebb uton tartanánk Gyimesnek. Ezért 
october’ 20-kán megindulván , Podululujon (melly 
ez elött 20-30 évvel csak posta-stáczió volt, ma 
szép mezöváros) ’s Románon keresztül, mind a’ ketten 
hivatal hamarította léptekkel-mert Ferenczemnek , 
ugy mint falusi jegyzönek mindenszentek’ napján sz6 
mot kellett adnia , engem pedig minden körülmény , 
kiváltképen a’ szůnnapok’ közelített vége, ’s igya’ 
pesti egyh. szónoki szék sürgete--Bákó felé siettünk. 
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Bákótól lólláton KalugerpataL-a'ba jöttünk. Ez 
egyk’özépszerü magyar` falú, plebániával. Lakosai 
közt már gyéren lehet a’ Chángó selypességet hallani, 
talán a’'számosb székely eredetüek miatt. A’ síkon 
fekvö templomától képlábok (osz'lopok) között vezet 
fel az út a’ szölöliegyfokon fehérlö kápolnához , 
melly a’ moldvai magyaroknak leghiresebb pünkösdi 
búcsus helye. Mondják, hogy kedvezö idöben, ke 
resztek alatt, 5-6000 magyar gyülekezik össze. 
Most balra hagyván az aknai nagy útat, egy diós 
erdöt és a’ kisded Barátfalvát: jobbra egy völgyben 
Sósku’tnak tartánk. Ez magyar és oláhokból a'lakult 
falu, hol hajdan só fözetett uszka (nádméz süveg) 

` alakokban; innét nyerte nevét is. Tovább‘haladván 
egy bükk erdön keresztül a’ sok magyar ‘filiájú 
.Pusztina'ba ereszkedénk, mellynek Bákó felöli ré 
`sze't az oláhok, ’s majd a’ sóstázló mellett Moi 
nestbe értünk. Ennek környékén is sok székelyek te 
lepedtek le 1762-63-ban. Ekkor Moinestben csak 
20 kunyhójok vala; ma kisded mezöváros, nevezetes 
dohotjáról "). ` 

Moinestböl, Kománfalvánál, ho1 ismét lovak 
röl kellett gondoskodnunk, a’ Tatros’ folyama mellé 
kìjövén, a’ már említett helységeken és tanyákon ke 

*) Dohot = fóldbl'il ásott szekérkenöcs. A’ llßnoldvaiak 
‘ t.í. a’ föld’kövérségét felületéböl'kita iogatván, gödröt 

kezdcnek ásni ’s ezt 'tüstént vesszökke körl'ilfonjak. A’ 
' gödör’ torkolatj`át keskenyen hagywán, belsejót minél 

mélyebre lássák annál inkább szèlesitilç A’ fekete ‘földè 
zsifrt elérvén, csigát alkalmaznak a’ gödör .:nellè ’s lovak 
által vedrekben‘felhuzatják. Az illyetén higa‘ny, lgosár ke 
resztezte a'rokba töltetilç, hola’ “штаммы belò' 
1e, elve'gre a’ nyúlékony dohot hordókba jut, Len 

` gyel -, Orosz- 7 Oláh - , Erdélyországba is kivi 
так. Ez a’ moldvai kereskedésnek nem megvetendö, 
’s mèg a’ jobbágyok által is gyakorolható ága; de mcg 
kell jegyezni: Ногу, ha. jó érre nem találnak, .több a’ki 
adás mint a’ bevétel. 
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resztül másdik nap a’ gyimesi kapuhoz közelgeténk. 
Minden Moldvából kijövönek az illetö tiszthatóság 
nál meg kell jelenni. Ez történt velünk isi Elmel 
lözvén, hogy most a’gmoldován határörök számos 
han valának, _ F erenczem a’ vámost oda hagyván‘ 
nem monda oláh köszönetet; mert , - - -- -- "s most 
трaмвaй, ho'gy a’ bemenetkor mondott hasonlatos 
ságért meglakolt. Semmi! honunkban a’ parák ugy 
`sincsenek folyamatban; igen, de a’ huszasok! ezen 
szavak közt elvégre a’ kapunál állánk. Leveleinket 
vasfogókkal elöbb elvivék, aztán mi is a’ megyén 
átlépénk. Hány nap a’ vezteglés? természetesen ez 
volt az elsö kérdés, szokás szerint felel a’ határör. 
Menjünk, monda a’ tiszt; ’s megindultunk a’ tiz 
Percznyi messzeségre egy olda'lban fekvö veszteglö 
hâzacskák felé, elôttünk 7_8 lépésnyire a’ fegyve 
res 6r ballagván, ugyanannyi távolságra a’ tiszt és 
szolgák követvén. Az elsö szám alattiba szállítának 
be. A’ director holminket darabonként kirakatá ’s ` 
irnokával feljegyzeté. Az én emberem a’ veszteglés’ 
körülményeit igen `j61 ismervén ’s ‚ kivált 1829-ben 
40` napi tapasztalásból tanulván, még a’ kapun be 
lül sült és a’ sietés miatt meg nem kopasztott csi? 
békkel tarisznyáját ellátta; de ezeknek tolla bezzeg 

` torkára szálla, mert örök között vissza kelle vinnie 
a’ moldvai földre. Ezt és a’ következö csekély tán 

' gyokat is az erre utazni `szándékozóknak kedvökért. 
Visszatértekor megfl'istölének ,_ elvivén minden pén 
zünket,` papirosunkat. Egyébiránt `elég tiszta szo 
bánknak .butora egy deszka pirics, Inellyre szal 
mát hoztak; szék, kályha, korsó, seprx’í, fogasok 
és egy falon`függöl iromány, mellyben négy nyelven 
figyelmeztetik az ú'tazókat: hogy, ha a"c'ontumaciai 
hivatalbeliek ellen valamelly panaszok lenne, azt 
hat hét alatt a’ cs. kiŕályi hadikor‘mányszéknél N. 
‘Szebenben megtenni` siessenek; mert az érintett 
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idö’ elmultaval folyamodások semmisedettnek 16k1ri 
tetik. Kis udvarunkatr magos köfal köríté, ’s mi 
ezek között zárvák. Agynemü, élelem, papiros, 
gyertya, fa ’s t. e’ félék iránt még bemenetkor ren 
delkeztünk volt; ’s valóban, a’ contumacia’ részéröl, 
minden slzükségünkben a’ legpontosabb szolgálat té-` 
tetett. A’ veszteglök ’s minden butoraik naponként 
megfüstöltetnek. Az egészség’ állapotjáról megkér 
deztetnek. Netalán a’ szolgák a’ veszteglökkel érin 
tésbe jöjenek: étel , ital ’s minden parancsolt tárgy, 

` az ajtó’ küszöbére tétetik le; viszont ide az üres edé 
nyek is, de a’ mellyeket, mi elött illetnék, vizzel j011e 
Öntnek. Az udvarból templomba (1io1 külön hely van 
számokra) , vizért vagy fáért csak fegyveres ör kisé 
retében mehietnek ki; ’s mindazok, kik érintésbe 
jönének, habár véletlenül is, veszteglö helyre vi 
tetnek. Ennek példáját látám azon kereskedöben, ki 
Moldvaból visszaútazott, ’s már-már l kiszabadúlò 
ìestvére után jövén , mivel kezet fogott , maga is Öt 
napi külön veszteglésbe esett.` ' 

Illy körülményekben hol irással (ekkor irtam a’ 
moldvai fejedelemhez is‘ levelet, mellyet az I. Tolda 
lékban válaszával eg yütt olvashatni), hol beszélgetéssel 
üzém az unalmat ,‘ mellyet kivált az october 16-17. 
szakadni kezdett esö és bó , a’ Török -‘Ьiro‹1a1oт1›aп 
dühöngö pestis miatt felemelendö veszteglés’ 16ejé 
röl szállongó hir, nagyított. Meg kell ugyanis je 
gyezni, hogy néha az, a’ ki 5 napra lépe be, 10 
20-30- legfölebb 40 nap mulva szabadul ki; ellen 
ben a’ ki 10-20-30 napi veszteglést vala kiá1161i 
d6, egy örvendetes rendelés’ következésében már 5 
nap mulva utazhatik. A’ veszteglés’ napjai tehát, Tö 
rökország egészség- méröi; de az 5 számon alul soha 
nem mutatnak. - Rebesgeték, hogy a’ moldvaiak is 
10 napi ellenveszteglö vonalt szándékoznak húzni, 
a’ székely földön csaknem pestissé változott ’s szer 
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felett duló epemirigy’ hirére. „No ekkor inkább itt 
40 napig ülök - felelé F erenczem- mert ök hajlékok’ 
hiányában az ég alatt, vagy föld alá vájt lyukakban 
sanyargatják az útast.“ Mi azonban 40 napig nem 
veszteglénk; mert a’ 120-dik órában utószor meg 
füstölének, ’s ezzel, miután tisztelkedésemet elvégez 
tem, october’ 28-kán késö estve megindultunk, ’s a’ 
nagy hó’daczára is hajnalkor Szépviz folyama mellê 
érvén, rövid és szerencsés táyollétem után testvéreim 
körében voltam, de gondolataim és érzeteimPest felê 
fordultak; mert ámbár szülöföldem a’ földtekén 
elöttem mindig a’ legkedvesebb volt, ’s annak is ma 
rad: most nem gyöngíthette, lelkem kedvelte hiva 
talomhoz ragaszkodásomot; nem, annálinkább, mi 
vel hiába függesztém szemeimet azon nem gazdag 
ugyan, de békés lakra, mellyel éltem’ tavaszának 
emlékei vannak összeforrva; hiába állék fel még egy- 
szer a’ szónoki székbe beszélni ott, ho1 a’ beszéd’ elsö 
hangját tanultam: a’ roppant néptömegböl sok jól 
ismert ábrázatok намek szemeimbe; de az anyám ' 
ezek közt,` ö _az elfeledhetetlen, az egész földön, 
nem volt többé! ---Intett az idö,' iitött az elválás’ 
órája, szivès búcsuvétel után november’ 4-kén útnak 
indultam; ’s Kolosvártt gyorsszekérre ülvén, a’ rosz 
utak miatt nem hamarább mint 23-kán, a’ szinte 
négy hónap двa nem látott Pestet köszöntöttem; P. 
Gasparich szónoktársamnak helyettem teй: buzgó fá 
radságát meghálálván, advent’ harmadik vasárnap 
ján, hallgatásom’ szugolyából elöléptem, ’s elkezdém 
azon egyházi hivatalomat: melly, ha nem_hideg kö 
telességböl, hianem szívböl és lélekböl teljesítetik, 
sok idöt ’s fáradságot kiván; Ъ im ez az Oka‘, hogy 
csak junius’ elejére készíthetém el, a’ t. m. academia’ 
uta'sítására, a’ moldvai magyar telepeket ismertetö 
tudósításomat. ' 

MoLD. ÚTAz. ` _ ̀  3 
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тaит; _ 
Moldvába utazni szándékozó Gegö Elek lev. tagnak. 

Moldvában Vaду másutt azon környéken megtelcpe 
dett magyar feleink bövebb ismeretéhez vezetö hiteles és 
kimerl'tö adataink nem lévén: ohaitja a’ magyar tudós tár 
saság; hogy a’ tísztelt tag teendö útjában minden e’ czélra 
szolgálókat feljegyezue. Név szeriut pеф; következökre 
furdl'taná elökelöleg figyelmét: 

Azon telepek’ jelen statisticai állapotjára. 
Erkólcsi tulaidonságaikra, szokásaikra 
A’ nemzetiség’ mibenlétére, ’s a’ netalántáni elnemzet 

lenedés’ okaira. _ ` 
Mindazokra , mik ezen telepek’ oda költözését, ’s min 

den idökbeli viszontagságait felvilágoql'thatják. 
Az ott netalán `találtató , nyellv’ és historia’ tekinteté 

`ben érdekes kéziratokra, oklevelekre: mellyek közt ha 
némellyek lemásolandók lennének, ennek eszközlése is 
kéx‘etik. Melly czëlra a’ tisztelt tagnak elnöki mcgbizrî, 
és ajánïó levèl 'fog adatni, költségíil pedig 100 ft. conv. p. 
rendeltetik ki. teendö számadás mellett. 

Fig elmezzen a’ táiszavakra, és szerkezetök által a’ miênktöl’netalän kù'lönlíözö egész mondatokra. 
A.’ szóejtésre: melly tekintetben leginkább a’ ragok 

és szókèpzökben elö 10111и161111161i116zёsе111е; nem kevesbbé 
azonban az egyes hetiik’ klejtésére, az igék’ hajll'tására, a’ 
lzókötésre ’s t. e’ f. 
‘ A’ példabeszédekre. . 

A" né mondákra és dalokra, mellyek között az 
érdekesbek összeirása kivánatos. . . 

Igyekezzék megtudni , ha vallion Tatros’ városában, 
melly a’ milkovai píispökséghez многом, ’s hol az ug nevezett ml'incheni kézirat készù'lt MGS-ban, találtatnak 
-e mèg nèmelly Magyarországot érdeklö kézíratok, vagy 
olly nyomok, mellyek az érdeklett codexre nézve felvi 
lágosl'tásúl szolgálhatnak. 

Milly összekòttetéseket szöhetne a’ társaság, az otta 
ni magyar telepek’ viszonyainak további megismerhetése 
végett; ès találtatik-e ott olly tudómányos férliu, kit a’ 
társaság e’ czélra használhatna, talán tagjai közé is fel 
vehetne- ‚ 

Pesten a’ magyar tudós társaság’ julius 4-kén és 18-kán 
‘ 1836. tarlott kisgyù'lési határozala szerint 

kiadta . 
' D. schedel Ferencz s. 1r. 

m. t. t. titoknok. 
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I. 

A’ moldvai magyar telepek’ jelen statisticai 
àllapotja. 

Moldváról mindeddig, igen kevés és rendsze 
retlen iratok jelentek meg; talán azért , mert benne 
aludt a’ hon iranti‘buzgóság, a’ külföld pedig mint 
hátramaradtat figyelemre nem méltatta. Annál ke 
vésbbé fáradozott a’ két rész a’ keskeny határai 
köztlétezö magyar telepek’ megismertetésében. Ezekuj 
nek jelen statisticai álapotja szükségessé teszi aman‘ 
nak elöre bocsátandó rövid leirását. 

Moldvának határai, változó körülményeihez ké 
pest, különbözök valának Délre minden idökben 
a’ Dunáig, keletre hajdan a’ Fekete-tengerig, éj 
szakra a’ Dniesterig (tör. Türla) , napnyugotra az Er 
délyt övedzö hegyekig *) terjedt. Otödik (nagy) _Ist 

**) Rengeteg erdök, havasok, választván el МОИМ: 
‘Erdélytöl, éjszaki határvonala nem volt mindenkor е 
gyen'lö. Bizonyitja ezt a’ történet: „Auch gegen Abend 
ist heutiges Tages die Moldau viel grösser als ehemals, 
denn vor Stephan des Grossen Zeiten gehörten alle die 
Gebirge, Womit sie eingeschlossen ist, mit zu Sieben 
bür en; und das Land War auf` dieserScite schmal. Abei` da durch dieses Fürsten Tapferkeit , Mathias König von 
Ungarn, `zu verschiedenen Malen überwunden und die 
Siebenbürger zurückgetríeben Wurden, so Waren sie e--‘ 
nöthiget, durch Vertrags weitern Verlust und Scha en 
abzuwenden. Sie traten nach den ihnen vorgeschriebenen 
Friedensbedingungeu`das anze Gebirge, wodurch diese 
beiden Provinzen abgeson ert werden, an ihn ab , und 
befahlen denjenigen Districten , Welche mitten zwischen 
den Flüssen, die sich in die Moldau er iessen, belegen 
sind, dic Moldauische Herrschaft zu er rennen.“ Deme 
trii Kantemirs Beschreibung der Moldau 40. 41. l. Eb 
böl nem csak a’ határvonal’ terjedését, hanem a’ mold 
и! székely ma yar telepek’ g arapodását láthatni. Mi a’ szóban forgó lgiatárt illeti , vá tozott az azután is mint 
a’ békekötések’ láncza kirnéré. Söt a’ b. e. halhatal 

lan Il. Josef es. uralkodaísa Мин: nómelly inoldvaiak , 
3 
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rán vajda alatt Felsö- és Alsó-- Moldvára és bessará-- 
biai részre osztatott; hossza éjszakról délreSO , szé 
lessége nyugatról keletre 70 magy. mérföld volt. Ma 
éjszakról Bukovina, nyugatról Erdély, délröl Oláh 
ország, keletröl a’ Pruth folyama, határozzák. 

Vizei e's tavai'. keletdéli sarka mellett a’ le 
hömpölygöDunagkebelében a’Pruth, Sereth, Mold 
va, Besztercze, Tatros; nagyobb és szinte annyi ki~ 
sebb azon nevezetü folyamai, a’ hány mezövárosai. 
Nevezetesb tavai:_ Barátostava a’ Pruth és Sereth 
köztt Galacz mellett; hossza 2 , széle 1% olasz mf. 
`Dorohoi ’s a’ t. Hajdan Bessarábiában Ovidtava 
(Lacul Oviduluj‘) F ejérvár. (Akerman, Alba Julia) 
mellett, melly keskeny ugyan de ingovány (seiy 
mék) környezte 2 olasz mérföldre nyuló тeф-é11ö1 
vizét a’ Dniesterbe önti. Kàntemir ’s vele több olá 
hok, söt lengyelek is nevét a’ Sarmatiába számüzött 
nagy költötöl számaztatják. Bár mint legyen , Ovid 
maga kesergé: 

„Ne mea Sarmaticum contegat ossa solum.“ 

.Sarnicius , Annal. Lib. 2. cap. 4. et ult. szerint pedig 
Izák faluban egy sirköbe eme versek voltak bevésve: 

„Hic situa est гнeв, quem diri Caesaris ira _ 
Augusti patria cadere iussit humo. 

Saepe miser voluit patriís occumbere terris , 
.t Sed (шага, hunc illì fata dedere locum.“ 

Savanyu Швei (a’szalonczait kivévén), érczes forrá 
sai stb - nem azért, min'tha a’ természet ez áldott 
tartományhoz fösvény lett volna, hanem mivel a’ kö 
rülmények miatt a’ figyelmet kíkerülték :- nem 
ismértetnek. 

l 

kivált a’közelebbi orosz.-török haborúban, tulharapozván, 
¿pen Moldvába mentemkor mind a’ két részröl egy 11111 

«iömég a’ határ’ békés elintézésében foglalatoskodott. Idv 
K‘ezért a’ kormánynak; mert a’ keskeny határok között ззa 
porodó nemes vitéz széliely пешzе!“ e’ tárgy igen érdekli. 
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Levegó'je, fekvéséhez képest , мышь; de á1 
talánoson egészséges és mérsékelt; ’s jóllehet haj-- 
dan a’ pestis a’ mellékelt tartományokból beütvén, 
Moldvát is sokszor dulta: ma ezt a’ veszteglö in 
tézetek és jobbb rend elhárítják. _ Veszedelmesebb' 
henne egy Ив , melly három nap alatt sirba ragadla 
az embert. 

Termébenyselge a’ fóld’ szinén özönlik, de keke 
lében a’ természetnek sok szép adományai `elrejtvék 
Az a'llatok’ országa'ból ugyanis kiváltkép jegyzésre 
méltók: ökrei, lovai, sertései, juhai *), kecskéi, 
fehérbivalai, méhei, ’s a’ t. A’ növe'nyorszdgból va 
gyon gabonája, hires arnot buzája, böven termeszteni 
szokott kukoriczája (málé), bora, dohánya , ’s gyü 
mölcse. A’ füvészetetazonban, fájdalom! ittis-ha az 
oláh és czigány asszonyokot kiveszszük _ minded~ l 
dig elmellözték. Äsvzinyországa silányabb; ott eщe! 
ked`nek Erdély és Bukovina felé a’ réteges hegyek, 
mellyekbe aranyért, ezüstért, ’s t. más érczek'ért még 
csak ezután fog a’ földbuvár’ keze befúrni. Most bá 
nyák’ hiányában, a’ folyamok’ honiokjából czigányok 
szemlik ki az arany morzsalékokat, ’s kimeríthetlen 
só -- , köszén- , és dohotbányái gazdagítják kincstárát. 

Nepessege, olly területü és termékeny földön 
` mint Moldva (körülbelülfe'lmillió jeleni népszáma), 
igen csekély; de ezt a’ polgári szerzödés okozza. Кö 
zelebbröl is 6 _ 7000moldvai lakos vándorlott Bes 
sarábiába azon igérettöl kecsegtetve, hogy ott éven 

 

*) Igaz, hogy juhai kŕilönös na ysá uak3’s ha az erdéze 
lyiekkel, mellyek a’ haszonbér ett {övér legelöre hai 
итaк, összehasonll'tjuk, szembetünöleg testesbek; de 

` megis nagyl'tó iiveggel szemlèlte P. Bandin azokat igy 
ra]zolván : „Oves vero tam grandes, ut advenae remo 
tius intuendo boves aut vaccas esse putent. Sola cauda 
ovís moldavicae medietatem ovis germanicae ponderat“ 
MS` annotatie mohlafuícarum rerum. ‘ 
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ként csak 24 napot robotolandnak; mert ambár mos.. 
tanában az alattvalók földesuraikkal conventiót Вдв 
nek, mégis sokan eme Kantemir jegyzette tulságot 
„Es ist ihnen kein gewisses Maass der Arbeit vorge 
schrieben , sondern ès stehet in dem Belieben ihres 
Herrn wie viel Tage lang er sie will arbeiten lassen“ 
igen szeretik. ’VIindezek mellett is csaknem hihetlen 
ezen csekély lakos - számnak különféle nemzetekbéli 
összealakulása. Az oláhok- vagy moldvánokon kivül 
ugyanis, lakják: magyarok és oroszok, emlékezet 6ta 

' földmivelök~<glebae adscripti). „Wahre moldauische 
Bauern giebt es gar nicht; die man findet sind Rus 
sischen, oder, wie man sei bey uns zu nennen pflegt, 
IIungarischen Ursprungs“, Kantemir 273.1.; ör 
mények kik lll. Leo nemzeti királyuk’ halála után 
Moldvába vándorlottak,’s innét nagyobb részint Apafi 
Mihály fejedelem alatt Erdélybe költöztek, leteleped 

'.tek, ’s megmagyarosodtak; görögök‘, zsi’dók, né 
metck és lengyelek keveslebb szammal; végre sz6 
mos czigányok, boérok’ udvaraiban különféle szol 
gálatot tevök. 
` Míveltsége szellemi és testi nézetböl is hosszas 

idö ()ta Iemákonyozott pólyás gyermek volt; de ser 
dülése -- mellyet a’ tudományos és jótevö intézetek, 
a’ müvészet utáni komoly törekvés, a’ kereskedés 
utáni forró vágy mellett sava, köszene, dohotja, 
faja, barmai ’s a’ t. naponként emelnek-szembe 
tl'inövé kezd lenni. Mi ` 

Polga'ri alkoma'nya't illeti hajdan j() és bal sze-- 
rencse között, függetlcn és Иgёт, saját nemzet-l 
béli vajdáktól kormányoztatott. A’ derék István vaj 
dának Bogdán nevü gyáva fia alkonyítá le a’ mold 
vai uralkodás’ fényes napját (melly atyja’ fejedelem 
sége alatt olly szépen ragyogotl) ,` midön négy ezer 
taller évenkénti adó’ igéretévcl szövetségre lépett a’ 
XVI. század’ eleién a’ törökkel, ’s magát és honát annak 

О 
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òtalma alâ ajánlá. Félszázadjg még viss‘zaverödött a’ 
napfény, végre a’Drágosch nemböliKareschPéternek 
VIII. István fia’ elhunytával 1560. körül egészen le 
áldozott, sötét lett: megszünt a’ szabad választás. Ma 
is ugyan külön, de mégis a’ török udvartól függö 
tartomány. Ez hospodárokot önkényt nevez ’s teszen 
le; de kik, lelizetvén 100,000 tallér adót (haradsch), 
.saját törvénye szerint kormányozzák Moldvát. “‘) 

 

. 1‘) Valamint a’ közônséges igazgatásban, иду az 13:iz 
sái’ kiszolgáltatásaíban is` a különféle rendü bojárok (bá ró . nemesek) a’ portánakmindenbefolya'sa nélkl'il részt 
vesznek. A’ fö tòrvényszék (diván) Jassiban van; csak 
ettöl szabad a’stambulihoz vagy -mintök Konstantiná 
olyt nevezik-a’ czehgradihoz hivatkozni. Van meg 
ét` itélöszéke, az отзыв’ i‘elsö ès alsó részében, két 

vornik (elnök) alatt, ’s ezeknek minden kisebb és na 
gyobb mezövárasokban porkila’biaik. Nem kis dicsére 
tére válik e’ polgári alkotmánynak', hogy a’ pörök min 
den idözés nélkül a' vádló’ és vádlott’lelenlétébeu a’ vi 
sterieben (tanács-terem) eldöntetik; és hogy az alsóbb 

' törvényszékek’ itélelével meg nem elégedö személyesen 
fejedelme’ szine elébe inthat, a’ legutolsó paraszt ugy, 
mint az ország’ báró`ja. -- A’ katonák hetmanjoktól 
(generalis) fiiggnek; de a’ melly orszaig hajdan 70 
100,000-tkiál'li'iott, ma csak a’ belsö cse`nd’ ’s rend’fen 
tartására, és határörzésekre tart katonákat. Ennek már 
századdal ezel`ött emez okát aelál Kantemir: „Wenn aber 
der Fürst aus seiner Casse mehrere halten Will, so verhin 
dert ihn niemand daran. Allein die Fürsten unterstehen 
sich nicht, ihre Truppen zu vermehren, als Wenn sie 
mit einer Empörungumgehen. Denn sie halten es fù'k van 
Lheilhafter das Geld in den Kasten zu legen als es für 
unnù'tze Soldaten auszugeben.“ 214. 1.Háboru"esetében` 
közónséges a’ felfegyverkezés. --- A’ mostani rends'za 
bályozott határörök mintegy 1800-2000lehetnek; ’s mi 
vel Moldvának nincsenek postahivatalai, ezen hiányt is 
mint hivatalos levélhordozók ôk fedezik. Az egyházi 
dolgokot minden vallásnak ille`t6 föpapjai kormányoz 
zák; ielesen a’ moldvánok’ ù'gyeit: a’ já`szvásári me 
tropoh'ta, románi és bussi két \pù'spök. kik az eddíg 
birt jószágok helyett, jelenleg határozott kész pénzben 
fizetletnek. Ez а’ kol`mány’ czc'`lja a’ 150--200 monos` 
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Feloszta'sa; Miután Bessarábiának Budschaki, 
Akermani, Kilii"és Izmaili 4 kerületei-; a’ Pru-` 
thon túl Lapusani, Orhei és Soroki_; Bukovina fe' 
lé Chotschini, Csernoviczi és Szucsavai kerületek ’s 
~ebben Kimpolung 15 szabad falukkal _ Mold'vá-¿ 
tól lassankint elszakadtak; ma felsó' és alsó Molduára 
(Tschárá lde szusz, de (ischios)felosztva az éjszaki szé 
lesség 45°- 48", napkel. hossz. 42"-460 grad., 800 [l 
mf. ter., a’ következö 15kerületböl (czinutból) és 2 sza 
had vidékböl áll: u. m. Bákói, Barladi (hajdan Tutovai), 
Dorohoi, F alcsi, Galaczi (h. Kohurluyi), Harlewi , 
Hussi, .lászvásári, Karligáturi (máskép Tirgul-For- . 
mosi, Szépvárosi), Niamczi, Piatrai, Putnai , Romá 
ni, Tekuczi, Waslui kerx'ilekekböl; ’s Urancs (Brancs) 
és Kiegietsch szabad vidékekböl. 

Láthatni mindezeket az ide mellékelt Moldva’ 
földképén , mellyben , különösen a’ magyar telepek’ 
helvezete megismertetésére lévén az intézve, a’ kerü 

‘letek’ fö városain kivül , csak ez iratban említett je 
lesebb magyar helységek’ nevei vannak feljegyezve. 
Itt még egy két szót mindenik kerületröl betü 
rendben: ‚ 

\1) Ba'kói kerl'ilet felsö Moldvában, {афишe 
ti tekintetben szintugy, mint a’ magyar tele 
~pekre nézve is (mert hét magyar plebánia ’s igen szá 
mos filiák vannak kebelében), a’ moldvai czinutok kö 
zött elsö helyet foglal. Nev'ezetesb mezövárosai: Ba' 
kó v. Bakou» , a’ Besztercze és Sereth folyók képezte, 

torokban létezö kalugerokra nézve is: kik mostanig, 
csaknem az orszóg’ ii jövedelmét birták, ’s hét kolos 
юrt kivévén , mint kù'l országi, archimandritákhoz tar 
так, a' kincset kikl'ildötték. Ertesl'tettem , hogy a’ 'e leni herczeg öket számra kevesl'tni, arányos javakkal 
ellátni kivánia , a’ többi javakat tam'tó_és jótevö intéze 

' [еще fordl'tandó. A’ kathqlikusoknak seretÍzi és tat 
rosz' egyházi kerületekre osztott plebániáikx‘a a’ Маг 

_ vásári mlssio’elnöke vigyáz. 
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’s a’ természetnek minden ajándëkival `m'egá'ld'ott sz13 
get’ sarkán. Rigi idökben székes város volt, virágzô kivált magyar _ argit’ Нsшán vajdáné’) korában, ki 
itt, és Tergoviszten Oláhországban, a’ sz. Ferencz rendi 
szerzetesek’ számára kolostorokat alapított. P. Ban 
dirz MS. e's Бaс". Сопс. P. II. pag. 279. P. Caro 
lus Pe’terj’y. Ismeretes e’ mezöváros katholikus püs 
pökségéröl is, mellyrölKantemir könyve’ 68-dik lap 
ján ezeket irja: „Es hat auch einen Bischof der abend 
ländischen Kirche, Welcher der Bakowische genannt 

` wird. Denn es giebt in den unter dem Gebirge lie 
genden Distrikten viele moldauische Unterthanen, 
Welche sich sowohl Wegen ihrer Nation als Religion 
Katholiken nennen“, ’s mellynek viszontagságairól 
a’ moldvai püspökségröl szóló toldalék-czikkben bö 
vebb jegyzeteket adandunk. .Alma mezöváros hires 
sóbányákkal. Erdélynek Gyimes és Ojtoz két neve» 
zetes passusa (kapuja) ezen kerületen keresztül ve 
zet be Moldvába. 

2) Barladi ker. al. Mold., melly az ezt kétfelé 
hasító folyamtól Tutovainak is neveztetett. Említésre 
méltó mezövárosa Barlad, egykor az alsó Moldva’ ` 
vornikjának tulajdon lakhelye. Lakosai oláhok és 
örmények, nem annyira fóldmiveléssel mint kereske 
déssel foglalatoskodók, mellyre e’ városnak J ászvásár 
és Galacz közti fekvése ád alkalmat. Нeт messze Bar 
ladtól egy várrom szemle’lhetö, mellyröl a’ hagyo 
mány azt tartja, hogy László királyunk gyözödel 
me elött oda vonult kúnok’ (P. Bandin scythákat 
jegyzett) építménye volt. ` 

3) DoroÍz0i ker. fel. Moldv., Dorohoi és Ste 
phanesti m. városokkal. Az elsö egykor a’ felsö ` 
moldvai vornik’ széke -, a’ mâsik Chotschin’ ostro 
makor (1713) a’ törökök’ raktára volt. Ebben és a’ 

`Bukovina felé fekvö Németi, Karligáturi ’s t. m. ke- _ 
rületekben 1e1en1e$г keve's magyarok laknak: mit 
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Bukovinának Moldvától elszakadása okozott; ugyarr 
is (mint alább látni fogjuk) hét magyar falu oda te 
lepedett le. ' 

4) Falcsi ker. als() Mold. a’ Prиth mellett, melly 
nek középszerü városa Рай-91. Kantemir’ nyomozása 
szerint a’ Herodotból ismert vite'z Taiphalob hajdani 
nagy városa’ omladékán emelkedik. Nevezetes ezen 
kerület a’ benne történt tábori ütközetekröl. 

5) Galaczi ker. al. Moldv. Hajdan Кати-[иуд 
nak is neveztetett a’ benne 8 órányi hosszúságra ter 

. jedö hasonnevü a'roktdl. Galacz városa híres kikötö 
~helylyel a’ Duna mellett. Nem messze ettöl egy régi 
várrom látszik, mellyet a’ lakosok Gjerginának ne 
veznek , ’s a’ talált pénzek ’s köemlékek Trajánide 
jebelinek bizonyítnak. _ 

6) H'erloivi (Нм-1e“) ker. fel. Moldv. Herlow, 
.Kutnahr (Р. Sándor szerint Kutva'r; mert'Bandin’ 
kéziratában Gutnahrról a’ régi alaptalan) és Boto 
sa'ny m. városokkal. A’ középsö hires, Mátyás király 
alatt Magyarországból átültetett szölöiröl; az utolsó 
a’ fejedelemné’ birtoka. ‚ 

7) Hussi ker. al. Moldv., Huss :n.várossal, melly 
a’ második ̀ görög püspöknek széke. 

8) .Ífiszva'rsa'ri ker. al. Moldv. Bahluj folyam 
mellett .Ía'szva'sa'r (Jassi) az ország’fövárosafejedel 
mi lakhelylyel. ЕМ Sutschavából István (nagy) vajda 
tette által Jassiba, ugymint a’ törökök és tatárok bero 
hanása elleni közép pontra. Kantemir’ állítása könyve’ 
52.1apjána’ Jassi név’eredetéröl, minthia ez a’ Molnár 
Jánoska (diminutiv. , oláhul .Tassi) származott volna, 
csak mese; mert J ászvásár, Forum Philistinorum, Fo 
rum Jazygum, J aszky, Targ-Tirg nevezet már Ist 
ván vajda’ ideje elöttismeretes az oklevelekben és tö1‘ 
ténetekben. Hihetöbb, hogy n'evét az ezen vidéken, 
vag y környékében, szállásolt jász gyarmatoktól kölcsö 
nözte, mellyekröl mar Ovid éneklé: ` 
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„Ipie videl onorata ferox ut дивa1 lasyx 
Per medias lstri plaustra hubulcus трaв 

ismét: 

Jazyges et Colchi Metereaìlue turba Getaque 
Danubii mediis vix prohibentur aquil.“ 

(Lásd Tud. Бyй“. VIII. IX. k. 1830. Horwát Istv). 
9) Karligaturi ker. al. moldv. TirguZ-Formosí 

(Szép-Város) nevének megfelelö várossal, és kénköves 
forrásiról nevezetes Strunga helységgel. 

10) Nìamczi ker. fel. МОИ". Ennek dombon 
fekvö „датах (Németi) középszen'í városa hajdan ket 
tös kökerítéssel ’s árkokkal volt erösítve, és háboruk’ 
alkalmával menede'k gyanánt szolgált a’ moldvaiaknak. 
Nevezetét a’ Magyarországból számüzött és itt lete 
lepedetett német hussitáktól vette, kik hajdan min 
den isteni tiszteletet, valamint a’ magyar hussiták is 
(kikröl az illetö h_elyen szólandunk), még a’ misét 
is, nemzeti nyelven végezték. P. Bandin 1647-ben 
ищa ’s talán el is vitte német nyelven nyomtatott mi 

sés könyvöket. Emlilést érdemel ezen kerületnek szaki hegyes részében keblezett azon völgy, melly' 
kilencz szót visszahangoztat, ’s mellyet még az ola 
hok is Hang’ völg‘ye'nek neveznek. 

11) Piatrai ker. fel. Moldv., magyarul Kani 
csonkó'i, ugyanezen nevü m. várossal, melly egykor 
magyar volt („Olim erat mere ungaricum“ I’. Bandin), 
ma ellenkezöleg csaknem egészen oláh. 

12) Ритai ker. al. Moldv., mellyben Foksa'ny 
és Ädzsiud (Seretli mellett) fekvö városok figyelem 
re méltók. Foksány (a’ Milk() folyam mellett, melly 
a’ varost két részre hasítja , ’s ennek egyike Oláhor 
szágban fekszik) nevezetes a’ mellette történt ütkö 
тeгом-61, mellyeknek szomorú ernlék-jelei a’ kör 

` nyékében meg ma is szemlélhetö sirhalmak. Íŕlira falu 
a’ hajdaui milkói püspökségre emlékeztet. 
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13) Roma'm' (Románvásári) ker. fel. Moldv., a’ 
Moldva vizének Serethtel összefolyásánál fekvö Ro 
mán szép várossal, melly az elsö görög püspöknek 
széke; nevezetes ránk nézve arról is, hogy 1476 
dikban Mátyás királyunkmegszállotta ’s bevette. Ezen 

` kerületben öt magyar plebánia létezik. 
14) Tekuczi ker. al. Moldv., mellynek róna` 

földjén Tekucz, emlitésre méltó városa. ‚ 
15) Wushu' ker. al. Moldv. , hason nevü várossal. 
a) Urancsi szabad vidék, a’ putnai kerületnek 

Oláhország’ határa melletti hegyesebb részeiben fek 
ат. Helységeinek lakosai a’ fejedelemség’ vajdájá 
nak határozott adót fizetnek, és saját törvény ’s tiszt 
hatóság által kormányoztatnak. Épen illyen alkotmá 
nyu a’ Falcsi'kerületben` kebelezett ` 

b) Kiegietschi szabad vМак is, mellynek falui 
az elöidökben hires lovagokat állítottak ki a’ tatár és 
török berohanás ellen. 

i 

    
 

             
 

 

 

 

Már az itt elöszámlált kerületekben 

a’ magyar telepek jelen statisticai állapotja a’ következendö : 

Plebániák’ E; és _L Papok, A’ plebániák'hoz tartozó З kerületek' .i ‚3 дeть `vezetesb ŕìlrahsok , es rovid 
з ~nevei. _’ u’ észrevételek. 
I. _Bogdánfalva шаге/‚м, Fund sth. Ezen 

(Bákói plebánia két század clótt 
keriilet). 800 P. Finta Forrófalvának Íìliája volt 

PancrJánol. 115 lakossal. Vannak benne 
csekély számu oláhok is. Fi 
liáiban a’ lélekszám körül 
belül 2000. 

Il. Csutafalva Filiái többnyire oláh fa ~ (Romani 500 olasz mìssi- luk, mellyekben laknak ma 
ken). ` onarius. дуэт!‘ is mintegy SOO-an. 

lll . Forrófalva 
(hason nevü 

ken). 1400 

‘ Nagypatak, Раз/вёл ’s a’ 
t. Ezen fìókok' népszáma kö 

P. Zamoysz- rülbelül 500G-re mehet; ’a 
`ki Zakariás. igy 4400 lelket számlál a' 

‘l ’ l plebánia. 
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E' Pleb'á'llak) | . , A’ plebániákhoz tartozó ne 
Ё kerù’ììtek, Ё‘; 1:12]; vezetesb fìliálislok, és rövid 
8 вeк}. А eszrevételek. 

IV. Domafalva Dsidafalva, Tamáafalzfa, 
(Rom. ken). 800 P. Konya Talpa (hajdan, plehánia ti 

Coruel. zenkét filiával) stb, mely 
lyek mlntegy 4000 m. lakes 
sal Román' köriil lrelyezvék. 
Domnfalva is, 1600. köriil, 
580 le'lekkel Szabófalvához 
tartozott. 

V. Galacz Ezen parochiában legke 
(hasonnev. 100 Miss. Ãvesebb magyarok vannak; 

(ken). de találtatnak Foksány stb 
‚ városokban is. 

Введи, Bvrzest, Бард’: 
alua, Нашёл/Наш, Fürész, 

Guravuj, .Herza , Ka'svn, 
Pralla, ózaloncz , 8225116‘ 
hegy , Ujfalu , Vízanta, 
Ífölcsök ’s a’t. Ezen plebá 
nia eду“; nevezetes a’ szé 
kelyekbòl hamar népesedet 
tek közziil. i600-ban mint 
ülia Tatroshoz tartozott és 
csak tizenhat házat számlált, 
’s inne't mondatott Godzes 
nek , a’ mi majort (villa) te 
пeл. Filiáinak népszálna 

ftöbbre men 400G-mél. 

 

   
 

VI. Gorzafalva 
(Báóki kern). 800 P. Hidegh 

‘ Boldizsár. 

 

VII. Halocsest Miklo'sfal1la.’s a’ t., mely 
(Rom. kern). 400 Miss. lyekben körülbelül 1000 ma 

gyar számlálható. Halocses 
talánIHalas; mert a' Se 
reth képezte balas tavak 
mellett fekszik. 

 

VIII. Huss llÍ/aslui nyugotra 4 mf. Huss 
(has. nev. 150 A’ jászvársá- tól, 500 hajdan magyar csa 

ker.). ri missió ál`` láddal. Falcsi, ’s a‘t. A’ ple 
tal láttatik bánia’ temploma most épül , 

el. mellyre édel honunkban is 
adakozások történtek. A’ ma 
_:zyarok szaporodnak Bessara 
biából , ’s köriilbelül ezen 
plebáuiához 1000 léleknél 
több tartozik. 
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'à Pleb‘lmiák’ ‚ .l А‘ plcbániákhóz tartózo ne 
ker`i’lsetck. Ё „1:29“ vezetesb fìliálisok , és rövid ~ ll l. Ё’, nevei. É l; eszl'cvételek_ 

 

 

.Kutua'r , Serata ’s a' t. ` Jászvásárban a’ magyar ne’p' 
1060 A’ min. szer- számáta’ szolgaî пиццу mialt 

zetes lak , bizonyosan nem halározhat 
ebben Fi- ván meg, itt csak 1iо125v12“) 
lisztik Mi- leg emlitetik. P. Patai G_vörgy 

hály magy. ‘s Zöld szerint ís annyi bizo 
pap. nyos, hogy „Jassiban leglöbb 

a’ magyar katholikus.“ Fili 
ńlisaìra is szinle annyi ma 
gyar lakost tehetni. 

Ba'kó,lïara'tfalzfa (ma is 
szabad helség‘, Skíne, So'spa 

600 P. Magrina zak, Terebes, (hajdan a‘ bá 
Ferencz. 1:6i püspökség’ iószága), skb. 

, körülbelül 500 lélekkcl. 

IX. Jászvásár 
(has. ken). 

   
 

X. Kalugcrpa 
tak 

(Bákói kein). 

 

 

 

 

 

XI. Klézse Csikfalu', Pakolpataka 
(Bákói ken). 550 P. Caeraulo sth, mellyeknek összes nép 

Carme'l. száma 5000 lehet. 

XII Pl'ézest 600) P. Lukotya Poja'na, Drosest stb, 2000 (Rom. kein). Mansve't. _m. l. 
Xlll. Pusztina Alsó- , felsó Sziro' , Ber 

(Bákói ken). 700 I’. Pack шт“, Bosoten ‚ Brustula' 
Amade. cza, Csügés, Glodur, Moi 

лeзt, Koma'nfalra, Orosa, 
Sdsta'zlo', ï/idra'z sth, 5000 
lélekkel. 

XIV. Szabófalva .4nkucza, Husza'lj/alz'a, 
(Romani 1600 P. Magni a’ Kakasfalva, Kelgyes,Kìcz.- 
ken). missin' el- kvfalz/a, Lakosfalwa, Суб 

nöke. resd, Szeczkófalva sbt, 
mellyekben körülbelül 5000. 
m.l. 

 

Alma, Dio'szeg, mintegy XV. Tatros 
‹ 7000 le'lekkel. ВЫШЕ ken). 

 

l 700 P. PapSán dor. 

 

Összesen: 15 plebániában (mellyek 5 kerù'letben he 
lyezvèk) ’s 70 fìliában,7magyarminorita lelkiatya’ 
fellù'lgyelése alatt,körülbelül 45-50 ezer magyar C e í 
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Moldvának földleirása, és statisticája' hiányában 
stb (a, napkeleti conscriptio ismeretes mindenki 
elött; Kantemir moldvai fejedelem létére sem em 
líti, a’ három részben 341 lapra terjedt iratában, ha 
zája, népszámát), az egyházi praefecturának Sche 
matismusa nem lévén, a’ fìlialisok’ magyar népszámát 
egyenként és matem'athíce kifürkészni lehetetlen volt. 
Azonban mindent elkövettem a’ moldvai magyar né-- ' 
pességnek а’ lehetöségig való kitudására. -P. Sándor, 
’s Dr. Viola' vezérvonalai, de saját tapasztalásom után is, 
hozzávetöleg így lehet meghatározni :ha minden ple 
bániára általánoson 3000 lelket számlálunk, 15-ben 
45000 létezik: ’s ez annál bizonyosabb számítás, mi 
nél valóbb, hogy nincs egy lp1ebánia is, mellyhezleg 

' alább l000lélek nem tartoznék; némellyekhez pedig 
nem három, hanem hat ezer is. Erre mutatványúl ‘ 
szolgálhat Нота/али: plebánia , mellynek ha 
busz és több íìlialisai’ mindegyikében 200 magyar la 
kost képzelünk (pedig lehet is; mert vannak 5 
500 magyar lelket számláló filiái is, u. m. Doftana, 
Szaloncz , Völcsök , Vizanta ’s a’ t.) , az egészben 
4800 magyar lelket találunk. Vagy“ másodszor a’pusz 
„нa! plebánia is , mellynek székely származatú né 
рes!) 15 - 20 filiáiban 400~zal 6000- nél több az ösz 
szes száma. Ezt a’ chángó falukra is bátran alkalmaz 
hatjuk; mert már P. Zöld, jegyzete szerint F orrófalva 
12 filiálisaival 7- 8000 magyar lakost foglal magá 
ban. ’S így ha figyelemre veszszük az éjszakra és nyu 
gatra emelkedö hegyek alatt elszórt" egyes kunyhó 
kat, tanyákat, és Moldva, minden mezövárosait.(mely 
lyekben mindenütt nagyobb vagy kisebb számban 
magyarok lakoznak, ’s még a’ legoláhosabban is mint 
mesteremberek müködnek) ; de főleg'azt is, hogy itt 
csak a’ népesebb filiák említetnek: Moldvában 45 -- 
55, 000 magyar nyelvű lakos létezik.- Ha pedig ere 
detöket tekintö szempontból nyomozzuk ’s megem 
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lékezünk, hogy a’ Bukovina felé esö hajdani mezö 
városok és többnyire népes plebániák is (u. m. Mu 
gillo, Harlow, Baja, Németi ’s a’ t.; söt Bákó, Ro: 
mán, Karácsonkö, Talpa is) ezer meg ezer magyar 
lakost számláltak; de lassanként, valamint a’ déli ré 
sze is Moldvának , a’ bessarabiaiakkal egyтt (lásd 
az elnemzetlenedés’okait) elkorcsosodtak: illy szem 
pontból, mondom, Moldva’ népességének 14 része 
magyar. P. Bandin 1647-ben 30 helységben püspöki 
látagatásakor 10 papot, 13 diakot és 1020 családot, 
(familiát) talált. De nem _kell elfeledni, hogy ö csak 
30 helységben fordult meg; Moldvában peйg 70 je 
lesebb filialisnál több van , ide nem számlálván azo 
kat az oláh falukat, mellyekben 10 - 15 magyar 
gazda telepedett le. Aztán figyelni kell arra is, hogy 
a’ füsttöl járó adó miatt egy házbanß -4familia la 
kik. Ezt. nem csak Zöld Mátyás vallá 1`764-dik junius’ 
15-kén a’ nyomozó biztosság elött , hanem magam is 
tapasztalám , fölega’ székely telepekben. 

П. 

Erkölcsi tulajdonsàgaik, szokásaik. 

Midön a’ moldvánok’, e16ke1ö1e6г a’ Moldvaban 
kebelezett magyarok’ tulajdonságait és szokásait aka 
rom rövideri rajzolni: az igazság és szeretet, létl'ink’ 
ezen két ellenöre , vezérli lelkemet; netalán eme né1 
kül a’moldvánok-, ama’ hiányával magyar rokonink 
iránt tulságra vetemedjem. ’S illy elvböl eredve 

_ a) А’ moldva'nokról 
bátran állíthatom, liogy ök--veш1ё5szeretetöket1‹iгё 
vén- semmi jeles tulajdonságokkal, erkölcsökkel, szo 
kásokkal nem birnak. Természetére nézve a’ moldván 
ìndulatos , _szen‘eс1ё1_уes , késedelmes , nem könn yen 
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engesztelhetö haragunErkölcsére még azalrendl'i is ‘ 
kevél y, iszákos, enyves körmü, ’s mindenek felett lom 
ha, ugy anyira, hogy csekély ruházatjához és elede 
léhez jutván, nevezetesen a’ férjfmem teljes boldog 
ságát, földi mennyországát a’ henye életben keresi és 
találja "). Nemzeti chareeterében kitünö {б vonás a’ 
magyarok elleni gyülölség, melly bennök nem nem 
zeti,hanem vallásbeli szempontból gyökerezett és ágo zott el. Érinté ezt Kantemir, kön yve’ 3 10. lap „Kei 
ne Religion verabscheuen die Moldauer mehr als die 
Papischtische; ob sie gleich ihre Unterthanen von der 
hungarischen Nation fast alle zu derselben bekennen, 
und ihren Bischof zu Bakov haben.“ Pedig ök valla 
`soklian babonaságig tulságosak *"). De mindezeket, 
ha az erkölcsi tulajdonságokat a’ nevelés és miveltség 

 

böl kell mérnünk, a’ neveletlenségnek és tudomá 

‘5) Oltözetök csaknem hasonló az ~erdélyi és magyar 
országi oláhokéhoz azon észrevétcllel, hogy bármí ron 
gyos 1s az, a’ sárga , veres, vagy két g ap)1: szövet б" nek mind a’ két nemnél hozzá kelI járul’hia. A’ f6 rend, 
kereskedök és tehetösbek az ismert napkeleti bokáig lefo lyó selyem öltönyt viselik. Nöneme gyöngy, arany lán czok, fú'ggò'k, ’s karpereczekkel magát ékesl'tni igen szereti. De mind e’ mellett is a’ nagyobb `városolinban a’ párizsi divat (Людей, vetköztet, fedez és kopaszl't ’s a’ t. 

*l* Ezt szertartásaik (mellyek közù'l csak azt emh'tem: 
ogy a’ holt tetemeket is megkeresztelik; ho y a’gaz dagabb emberek’ holt testeköt három év mu va a’ sir 

bólkiássák, ’3, ha rohadni nem kezdettek, kárhozat’je lének tartják, imádsa'ggal, pénzzel ’s a’ t. járulnak hozzá)_; ezt kl'ilönbféle költeményeík., ’s kivált népdalaik (mellyekben lado. mano. heoíle, ’s‘nálunk a’ Banát 
han is ismert papaluga ’s t` eH`éle, talán még a’ régi dákok tól kölcsönözött nevezetek elöf‘ordulnak _ bizonyl'tják. L. Kantemir Dem. „Von dem kirchlic en und gelehr 
ien Zustande der Moldau. 308. l. Ezt a’ kalugerok által a’ szent földröl hozott szüz Maria’ Öve, és _ hogy a’ $611 ' hit elmellözzem--- a’ Szvinta Páreszkíva’ teteme, mellye ket Jászvásárban tiszte‘lnek , kétség kivül teszik. 
MoLD. ÚTAz. . 4 
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nyok iránti hanyagságnak kell tulajdonítanunk; mex-t 
ki tagadja aж, hogy a’ moldvai nevendékek’ elméje 
is fehér tábla , mellyre a’ legszebb erkölcsök’ vonásait 
lehetne rajzolni. Remélem is én, a’ jelenkor’ jótévö 
szellemétöl és a’ mostani ura’kodó herczegnek az em 
beriség’ oltára körül lebegö nagy lelkétöl, az örven 
дeть fordulatot. 

Hogy az egymássali társalkodás nem kis erövel 
hat az e'mberek’ erkölcseire, ezt a’ tapasztalás régen 
megmutatta. Azonban, akár a’ vallásna'k akár másnak 
tulajdonítsuk, a’ viszonyos miudennapi közlekedés 
mellett is vannak 

_ Ь) f1’ .moldvai magyaroknak 

a’ moldvánoktúl eltérö saját tulajdonságaik, szokása 
ik; jelesen: ’ 

1. /f munka'ssaíg: mellynél fogva, midön a’ lom 
ha olàlíok pitát , málét, rágnak; ezek buza kenyeret 
is esznek. Midön azok r1i68 aïruháikat is gyapjuból 
hordozzák; ezek laender, len , pamut vagy gyapot 
önszövetet шашek. Midön azok porban üldögelve 
esznek ’s alusznak is; ezek székeket, asztalt ’s (Иváы: 
(ágyat) használnak kényelmökre. Szóval: midön azo 
kon beteljesedik Horat. III. 24.mondta emez ígazság: 

Magnum pauperîes opprobrium iubet 
Quìdvis et facere, et paй - ; 

ezek mindenben tehetösbek. Innét vehette a’ követ 

h_ezendö l’aojár ,közmondás .is eredetét: „Egy magyar 
ш moldvan“ ; ertsd: felettl. 

2. Ä Uende'gszeretet. Ezt a’ moldvánokban sem 
tagadhatni‘; тert sajàt tapasztalásomból tudom, hogy 
az utazóval az oláh is kész m`egosztani falat máléját. 
Kantemir a’ мышкat kiveszi, allítván, hogy ezek 
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inkábbaz utazóktól koldulnak alamizsnát х“). De öket 
sokkal felülmulják a’ székely származatu telepek (lásd 
„Moldvai utazás“ czím alatt); ezeket pedig a’ chángòk, 
kik, kivált a’ magyar vándort az útról is behivják 
hajlékokba , mondván: „Jöjön bé lelkezkéml mege 
bédelem“, ’s miután megvendéglették , magok kö5zö 
nik mcg„Az Isten fizeszsze meg a’ Krisztuszkának“ sza 
vakkal, hogy a’ vendég (fiket meglátogatni sziveskedett. 

3. А’ nemzeti összetartfís: mellynél fogva, ha 
valaki közülök törvénytelen tettei miatt fogságba jut, 
ök azért az illetö elöljáróság elött kezeskednek, ’s a’ 
vétkest magok fenyítik. A’ kivetett adót egymás közt 
elintézik. Egymást segítik, látogatják, vigasztalják. 
’s a’ t. l 

4. Ä kiilsó' e's belsö' tísztaság. Ez olly tulajdo~ 
nuk a’ moldvai magyaroknak, hogy ha az utazó egy 
házkörbe betekint ’s azt csinosan találja, ha lakosit 
nem látja ’s hallja is, bátran magyarokra számolhat'; 
kivált, ha már oláhok’körében is vala. A’ belsöre nézve 
elég legyen azt mondanom , hogy a’ magyarok nem 
ismerik az oláh tsc/zugubina't (kerítö); söt nevendé 
keiknek a’ szülöi jelenlét kivüli társalkodást is tiltják. 

Egyebiránt a’ naponkénti együtt társalkodás , a’ 
moldvánoknál szintugy mint a’ magyaroknál , közön 
séges és egyetlenegy mulatsággá tette a’ minden ven-- _ 
dégfogadó elött, kevesebb vagy nagyobb számmal 

1") „Ihre Gastfreiheit, Welche sie gegen Fremde und 
Reisende ausüben, ist höchstlobensWu'rdig-“; hol, mi- ` 
után hosszasan magasztalta, l'gy ir: „Blos die Wasluier . 
haben diesen Ruhm nicht; diese schliessen nicht nur v01- 
ihrem Gast Haus und Vorrathskammer zu, sondern wenn 
sie einen ankommen sehen, machen sie sich heimlich 
Weg, legen lumpichte Kleider an, kommen in Gestalt 

‘ der Bettler zurück, und fordern selbst von den Fremden 
ein Almosen‘.“ Von den. Sitten derMoldauer. 17- Capí 
tel. 289. l- Kant. Dem. 

4* 
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létezö, ülésekkel ellálott, de sokszor nyakat törö, 
hintót. A’ táncz, öltözet és más egyéb szokásokban is 
a’ moldvánokat utánozzák. A’ moldvánoknak két ne 
vezetesebb tánczok van: körbeni, `mellyben balról 
jobbra és viszont {огсвязь, ’s ezt chorának nevezik; 
és_ sorbani, mellyben rendben tánczol mindenki a’ 
maga nernével,_és ezt datschnak .mondják Mind a. 
kettöt gyakorollák a’ magyar`ok is egykét czigány’ 
hangászata mellett; de azon kulönbséggel , hogy ná 
lok a’ nöszülést megelözö udvari `és utczai táncz, 
melly az oláhoknál történni szokott ,` nincs divatban, 
söt a’ korcsmák hellyett a’ papok’ udvarán mulatnak. 
Van a’ moldvai oláhoknak' még egy babonás nemü 
tánczok, mellyben a’ feletlen számból álló `ifjak (ka 
lucse'nii) asszonyi öltözetben ’s álorczában jelennek 
meg. Erre az áldozó csötörtök és pünkösd közti 10 
napot vesztegetik el, melly idö alatt bejárják a’ kö 
zelebb fekvö mezövárosokat és falukat, alunni min 
denkor a’ templom’ fedele alá vonulván, netalán, 
mint mondják, a’ boszorkányok megszállják. Ha 
illyetén két tánczos- csapat az uton szemközt talál 
kozik, ekkor viadalra kel a’ dolog, ’s a’ gyengébb 
részt a’ gyözö, jövö évig, alattvalójának tekinti. A’ sok 
visszaélések mi'att tilalmaztatik; a’ magyaroknál nem 
is volt szokásban. _ Nein követik az oláhokat a’ meny 
aszony’ megkérésében is. A’ kérök az olálnoknál pe 
csitoriknak neveztetnek. Ezek többnyire a’Dragosch’ 
vadászatjáróli hagyományból kezdik besz‘édöket: ök 
is vadat'keresnek, mellyet a’ leány lakhelyéig nyo 
moztak; ’s habár, szokás szerint, a’ szomszédba uta 
sítatnak is, sürgetik megmutatását. Most a’ szülök 
egy foszlány öltözetü vén dorottyát vezetnek elö: 
kit azonban elismerni a’ kérök vonakodnak ; mert az 
övék aran'y hajú, sólyom szemü, gyöngy fogú , 
cseresznye ajkú, hattyú nyakú, a’ nap és holdnál 
tündöklöbh arczájú ’s a’ `t. Végre elöhozatik a’ lehe 
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töségig .{'elpiperf'zzett vad2 megtörténik a’ gyürü 
csere: ’s ezt követi a’ sok, de semmi nevezetes szer 
Lartásu nöszülés. - A’ magyar ifjakszülöiknek és 
rokoniknak tanácsadását követik a’ nöszülésben. A’ 
szülök mintegy elöre ,kiszemlélik nekik a’ jövehdö 
nöt,' de mindenkor magyart. A’ székely eredetûek 
sokszor házasodnak még ma is a’ székely "iföldröl, igen 
a’ chángók is moldvai székelyek közül;’s midön а’ 
menyasszonyt haza vitték , akkor verselik: ` 

„Hozz ki anyám „акты: , . 
Hadd vegyük le székelykét.“ 

Ragadt a’ moldvai magyarokra a’ halotti oIáh szer-` 
tartásokból is. Koporsajok t. i. négy szegletü Едa," 
’s ebben a’ tetemet fedetlen, ’s az úton több izben 
megállapodva, viszik a’ sírveremig. Halottak’ napján 
kenyeret, bort, pénzt ’s gyertyákat viszx‘iek a’\sir-- 
halmakhoz: mindezek azután a’ papoké. Azonban 
az oláh pórnép’ gyászát- melly félévi kalap és süveg 
nélküli hajadonság (habár csikorgó tél van is ) , sza 
kál növesztés, az elhunyt’ hajfürtjének keresztre kö 
tése, a’ sirhalom mellettl vasârnaponkéntí pityer 
gés ’s t. e’ félékben áll ‘-- nem utánozzák; söt a’ m1' 
ket eddig balul követtek, azokkal is idö‘zel,l magyar 
papjaik’ tanácsára, felhagynak. Például: a’ chángò \ 
gazdasszonyok eddiglen az oláhokot követvén, né 
melly böjti napokon „tojászszal meg nem pofgz'myítot-` 
ták a’ tésztáczkát“, vagy a’ székely telepekbeq az 
asszony csürkét meg nem ölt hanem a’ férj. Nemigy 
jelenleg, mint „A’ moldvai utazás“ czím alatt bб 
vebben olvashatni. 
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III. 

A’ nemzetiség" miben léte, ’s a’ történt el 
nemzetlenedés' okai. 

Milly befolyással bírt a’ polgári alkotvány a’ 
nemzetiség, fönmaradására, hirdetik a’ történetek. 
Ölt. ö és elevenített, mint egy földi isten. Ezt a’ 
derék Solon vagy "egy kislelkü Kleon alatt szemlélt 
Athéne eléggé igenli. Ezt a’ küzdve `\‚‘1öhaladó nem 
zetek, lelke ma is érti. Hát istenem! egy olly nép- _ 
ben, melly idegen földön szétszórva szállásol, ’s 
ehhez kevés érdekek által bilincselletik, valljon mi 
élteti 'a' nemzetiséget? A’ vallás és iskolák. Olly 
légmérök ezek ugyanis: hogy, a’ mint ezek emelked 
nek , ngy szokott növekedni vagy csökkeni a’ nem 
zetiseg is , -az erre ható elem nyelv lévén. Felhoz 
hatnám itt például a’ régi samaritánusokat, kiknek 
ámbát- az utolsó zsidó háborubnn tartományok el 
pusztult, még ma is a’ Sichern’ romjai fölött emel 
kedö Naplusban léteznek maradékaik, mert imádkazó 
házokban anya nyelven végzik az isteni tiszteletet. 
Mondhatnám, hogy soha nemzet nemzetisége, el 
enyésztét ne féltse , ha atyáinak sz. istenét saját nyel 
vén imáhatja, ha nemzeti iskolái be nem záratnak. 
`De legyenek a’ moldvai magyar telepek közül né 
mellyek, ’s ezekben az egész; például: Bákót ti 
zenkét magyar barát lakja *) , ’s magyar a’ mezövá 
ros; 16m-ik évben egy magyar papja van , 600 

s') Inter alios sunt tres senissim' (t. i. a’ bákói hívek 
közül) qui optime recordantur uodecz'm ín Bakoviensi 
Monosterio supervixisse lllonachos. ultimus Gvardíanus 
fuit quidam P. Franciscus Ungarus, ui Ferencz barát 
vulgo nomínabatur, eratque omnibus c arus ob singula 
res virtutum dotes. Alií quoque ad unum erant ungari.“ 
P-Bandín. 
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700 magyar lakost számlál; _ végre nem lön hel yb‘eli 
’ papja, változott a’ vallás , elhunyt a’ nemzetiség, s. 

ma csak a’ Disznó’ ösvénye , Vajdáné’ kutja ’s t. e’ f. 
_ nevатek maradtak fön az idegen ajkakon. Ellenben 

egy Szabófalva, Forrófalva , Gorzafalva ’s több más 
helységek hajdan törpék, idövel papra ’s oskolára 
szert tévén a’ vallásban és ezzel járó nyelvben gya 
rapodtak , ’s nem megvetendö helyre emelkedtek. _ 
Igy volt ez az egészre nézve is. I-lalavány képpel je 
lent meg a’ moldvai kat. anyaszentegyház, midön 
lengyel, dalmat, bolgár ’s isten tudja minö lelkiörök 
kormányozák; de ismét felvidult egy F erencz barát., 
Taplotzai István ’s t. m. lelki elöljáróinak. Azok 
alatt t. i. (Р. Bandin’ bizonyítása szerint) leagyaltatott 
az evangyeliumot a’ magyaroknak magyar nyelven 
hirdetö; ezek alatt Jászvároson is magyarúl predi-- 
káltak. Ezért buzog még a’ skopiai Bandin is a’ ma— 
gyar papok mellett, ezeknek szükséges létekröl imigy 
értesítvén a’ propagandát: „Quia .lassium est princi 
palis sedes in Moldavia , ideo prima cura nostra es 
set ecclesiam in hac florentem reddere; modus non 
deesset, at vires desunt. Optimus autem videtur iste 
modus, parochum ungaricae lingvae, exemplaris vi-- 
tae , bonae eruditionis , modestae conversationis pro 
curare, deinde societatis Jesu scholas promovere, 
unde veluti e nido apitissimiprodirent operarii.“ Bai 
ky Gáspár az erdélyi missiók’ jesuita elnöke e’ szem 
pontból beküldé P. Beke Pált Jászvásárba, Vasul az 
akkori fejedelem kegyesen’fogadta ’s már iskolai tel 
ket is mérete ki számokra; de a’ többi gyülevész Бa 
rátok бt és társait alattomos cselekkel a’ ~moldvám 
földröl kiküszöbölték. A’ nemzetiségnek eddigleni 
mibenlétét, fenmaradását egyedül tehát a’ vallásnak 
’s a’ tisztelendö magyar minorita atyák’ befolyásának 
köszönhetjük. Ezt bizonyítja Kantemir is említett 
könyvében: „Die, welche aus Pohlen mittten in die 
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Moldau verZetzet worden, haben durch die Moldau 
ische angenommen. VVeìl die Hungarn an ihrer 
römisch-katholischen Religion steífer halten , so be 
hielten sie auch ihre Landessprache“; ezt Szegedy 
J ános is: „Non deest iam hodie hnngarus quoque r1iis 
sionarius ex P. P. Conventualibus sive Minoritis“ , 
1744. a’ magyar királyok’ ‘életéröl Kolosvártt kiadott 
munkájában. l 

A’ mondottakbôl az elnemzetlenedés’oka csak 

nem kézzel tapogatható.l De mégis egykét szót felvi 
lagosításul : 

a) A’ moldvai magyar anyaszentegyház (ею/вne 
sen Iìómától függ. Tiszletet ennek, melly a’ .hét 
dombokrúl hajdan kevélyen nézö ’s'három világrészre 
könyöklö pogány birodalom’ helyén becsülendö k. 
egységnek középpontja. Akarám én hinii1, hogy ö mint 
édes anya sz. czélból küldi fiait a’ szóban lévö á111119á 
пу’ához; de tudom, tapasztalásból és hiteles adatokból 
tudom, hogy ezek rö‘sid ideigleni haz -tüzlátásra ’s 
pénz~kitapogatásra jelennek meg. Bevándorolnak t. i. 
a’ latin ritus" nyelvét sem értö olasz missionariusok 
Jászvásárba ; itt , ha nem volt , szakált növesztenek; ’s 
а’ magyar nyelv’ tanulásátg melly a’ moldvai katholiku - 
sokra nézve elmellözhetlen szükséges, a’ pünkösdi sz. 
lélekre bizzák , ’s mégis egykét holnap mulva a’ be 
tü’ szoros értelmében magyar falukba rendeltetnek 
Papoknak: ho1 ámbár predikálni, tanítni, nem tud 
nak, a’ misézéssel beérvén, a’ pungáért (erszény) 
egyliét évi‘gr idöznek a’ vallás’ megsirathatlan hanyat 
lásával, ’s az ezt követö nemzetiség’ korcsosodásá 
val. Ezen visszaélést scopiai Bandin már két sz51 
zaddal ezelött megsiratta: ’s illy huzamos idö nem 
volt ke'pes a’ sebet behegeszteni; тer‘; még jelenleg 
is sok magyar helységekben , például Szabófalván, 
Forrófalván, Р. MagniCaeruleo ’s a’ t. magyar nyel 
vet nem-értö olasz barátok lelkészkednek; pedig 
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Moldvában vagynak olly magyar plebániák is, hol-_» 
a’ hivek a’ moldván nyelvet értvén -- olaszòk s1o1 

” gálhatnának; igen! de ezekben silányabb a’ jövede~ 
lem. ’S im ez az oka , hogy sok moldvai‘magyar fa 
luk elnemzetlenednek. ---Ismét példa: Tekuczban hal' 
дan kétszáz magyar család létezett, ’s ma kevés ka 
tholikust számlál "). Erröl jegyzé fel Bandin: „Ab 
ipsis missionariis incogniti , eo ql'lod pauperes paga 
ni egenam vitam ducant.“ Es ismét: „Alii ad 
graecorum schisma transire, eо quod pagus iste a 
nullo unquam perlustratus aut curatus fuit. Neque 
hic missionarii suam operam locarunt.“ Mi annál 
sajnosb, mivel a’ szegény moldvai magyarságnak val 
lása és nyelve iránti buzgóságát a’ sokszor említett 
iratban elöforduló több jegyzetek bizonyítják. Нeт l 
tudom itt elmellözni a’ galacziakat, kik noha 1647. 
esztendöben csak heh/enen voltak, mégis a’ `püs 
pökí helyettestöl magyar papot kértek , általok i11ö 
leg eltartandót: „Cum parochuslingvae ungaricae sit 
ignarus, ungari abnixe me rogarunt, ut parochum 
suae lingvae ipsis curarem, licet tamen pauci sint, 
attamen promiserunt se pro honesta parochi susten 
tatione provisionem habituros, et corrutam paro 
'chiam restauraturos. Hic optimus esset parochus, 
qui ungaricam et turcicam et valachicam novisset 
linguam.“ De Зайтz Р. Bandin. Igy van ez jelen 
leg is; oh mert beh sok helységben marasztalának, 
hogy lennék papjok I; ök megfìzetnek az olasznak, 
és mindennel ellátnak engem is: csak hogy ma 
gyarul oktassam! 

Az említetçem missionariusoknak nyelvbeli já» 
ratlanságával párosul azon vétkes tett, mellyel a’ 

 

“) Észre kell venni, hogy Moldvában magyar = katholikus; 
moldván = nem-egyesült görög értelemben vétetik. 
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magyar egyházi énekeket gátolják. A’ moldvai ma 
gyar helységek t. i. a’ csiksomlyói (Erdélyben a’ szé 
kely földön) könyvnyomtató-intézetben b. e. Kájoni 
Jánosnak Andrási Rafael által nyomatott énekes 
könyvét szokták régi idök (Эta használni. Milly si 
kerrel? Alfalu , Szaloncza ’s több más papnélküli 
helységek igazolják: mellyekben az_ugy пeшие‘t diá 
kok csupán énekeikkel századakon által fön tиdы“; 
a’ vallást és nemzetiséget iartani. Es ma az olasz pa 
pok _azon ürügy alatt, hogy benne a’ hit’ titkai nin 
csenek egészen kimerítve, jóllehet hogy ök a’ nyel 
ve: nem értik_ezen egyetlen egy vigasztalástól is 
meg akarják fosztani: helyette , kétség kivül , nyel 
vökre oláh énekeket tolandók. P. Sándor, Kó'rösi, 
stb. Ebböl kiviláglik az is: miért hoztam meg a’ 
csikí énekes könyv’ egy példányát, a’ m. academia’ 
könyvtára’ számára. Azt, ho{>;y`1`б1e8г a’ Sereth mel 
letti olasz missionariusok bucsúk’alkalmával a’ sz. mi 
se’ szolgálatját árvere'sre bocsátják; hiveiket a’ ke- _ 
resztség’, nöszůlés’ és temetés’ alkalmával a’ határo 
zott áron feljül csigázzák; a’ halállal küszködöket _ 
talán azért , hogy a’ karucza’ döczögése a’ lelket Ьe 
lölök hamarább kirázza _ tíz mérföldröl is utolsó 
feloldazásra magokhoz parancsolják; és így baltette 
ikkel a’ `vallástól elidegenítik: nem is említném, ha 
Paroni moldvai püspök’ ”‘) körlevelei , mellyekben az 
érintett visszaéléseket keményen tiltja , ’s mellyek a’ 

 

*) Paroni püspököt 1824. augustus hónapban Déé'- ` 
sen (Erdélyben) kezdém ismerm. О ekkor is a’ mold 
vai magyarok’ügyében fáradozott, ’s olly lelkesen, ho y 
mèg azon évlJen négy ma yar minoritát eszközlött n Mo dvába. Mint magyarok’ {edvelöje az olaszoktól 111 
döztetvèn, vissza vonult Romába, hol cardinal testvér 
bátyját 1830. пиццз’ 24-kén eltemetvén, ö ma is él. Mold 
vai utódjai többé pl'ispöki nevet nem viselhetnek, lia 
nem missio’ elnökeinek (praefectus) neveztetnek. 
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plebániák, jegyzökönyveikben beirvák, kétségen ki 
vül nem helyeznék; ’s fájdalom! ha mindezek ma 
is nem_ divatoznának. Ide mellékül elvégre a’ jól ren 
delkezett tanító-intézetek, falusi népiskolák, hiánya. 
Mitgazoban annál kevésbbé bámulh'atni, mivel roszabb 
karban szemléljük a’ tartomány, fővárosának nem 
zeti iskoláit is. Jászvásárban például: egy „Mihál 
vajda academiája“ czímet visel, ’s mégis benne a’ 
philosophiát saját nyelven alig tudják tanítani; oka, 
a’ nyelv, miveletlensége , rendszer, nem léte, a’ ta 
nítóknak säüntelen változása ’s a’ t. l I 

De vannak a’ történt és történhetö elnemzetle 
nedésuek még egyéb okai is. Mert 

b) A’ moldvai magyar plebániák, messze kiter 
jedö filíáit a’ missionáriusok gyéren látogatván meg *), 
köriiljárják most az oláh pópák; ’s ígéret, szép szó és 
kecsegtetés által az örnélküli nyájból igen sokat át 
visznek egy más akolba, hol ször és nyelv változtat-4 
va mekegniök kell. Ez akkor történik leginkább, mi 
dön a’ földes úr keresztatyának ajánlkozik. Illy ese 
tekben a’ kat. keresztség elégtelennek tartatván, a’ 
szegény áttérö egy nagy kád vízbe háromszor bedö 
böcsköltetik (batiso); ’s miután elöbbeni vallását és 
rokonit megátkozta, feloltöztetik. Ezzel meg van a’ 
vallás , meg - habár néha egy szót sem tud is olá 
hul _ a’ nyelv- változtatás. Szomorú csere! melly 
ben minden ígéretek helyett többnyire egy új gatya 
és ing szokott lenni a’ felüladás, egy pohár bol-vagy 

 

hallerka a’ beigtatási áldomás. Azonban ezen különcz _ 

11*‘) Lásd „Moldvai utazás“ czi'm alatt; és vetld észre, 
hogy a’ közelebbi filiákat vízkereszt, napján szoktákmcg 
látogatni , ekkor a’ papbért (minden lélektől 20 kr. p.) 
beszedők; a’ messzetávolitott helységekből a’ tartozást, 
még a’ temetések' árát is, beküldeni, a’ diákok , kenyér 
vesztés alatt, köteleztetnek. _ ` 
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térítök nélkül is történik elnemzetlenedés; ugyanis, 
a’ Székely- földön megmagyarosodott egyesült 3ö1158 
szertartásu hiveket, ha Moldvába bevándorlanak ’s 
lelelepednek, a’ ritus átédesíti. Sok, büntetés vagy 
fegyver elöl menekvö székelyeket pedig az oláhok 
Кбzt vallás’ leple rejt el. Magam láttam illyetén sze 
mélyt, ki beillantêlsa ()ta haját megnöveszteni’s az 
oláh nyelvet megtanulni nem vala képes; mégis mold 
vánnak nyilatkozék. Végre megjegyezhetni, hogy a’ 
Chángó magyarok, u. In. moldvai kun-ivadékok, vallá 
sokat ’s következöleg nyelvöket nem könyen vál 
toztatják. 

’S ime ezt akarám csak a’ Fo'nebb czímzett kér 
désre feleletül adni , mellyet emez ohajtással zárok 
bei vaры! miután Moldva ’s benne magyar roko-- 
nink, a’ történetirók szerint, annyi századokon ke 
resztül a’ magyar koronához tartoztak -; miután 
Moldvában a’ hajdani magyar alapítványoknak any 
nyi nyomai szembe tünnek "‘) ’s egykor több magya--` ‚ 
rok léteztek М) , de a’ kiknek száma, mint так, 

 

") Lásd a’ moldvai magyar telepek’ víszontagsáo‘ainál a’ 
bákói 1‹1aз&гоmг61;—— ugyanezen Margit magyar` erczeg 
né alapl'tott hajdan'I‘atroson 401áb hosszú 141áb széles 
Кбит) lomot sz.Mik1os’ tiszteletére; és ismét Baján az 
egész oldvában legnagyobb és ékesb, magas toron yal 
’s бt oltárral ellátott, Nagy-Asszony’ e yházáb вне}; 
közepén a’ keresztelö kut alatt pihenneç; a’tisztelt ala 
ïl'tóné’ pormaradványaí. A’ nagy óltár’ jobbján még 467-Ьеп a’ következö sirverset lehetett olvasni: „Anno 
1400. hoc Templum in honorem beatae Maríae Vir inis dedicatum ab Illustrissimo Principe Alexandr0 ¿ida 
aedificatum est , una cum monasterio moldaviensi. Cu 
]us piae memoriae Conjux Margaretha sub fonte Bap 
штaт sepulta est. Bequiescat in vitae aeternae Re 
surrectionem amen.“ AIS. P. Ban/din. 

ц) Két század elött a’ Bákó kerületi magyarság a’ 
moldvai fejedelemet, ha olasz papok hel ett. magyaro 
kat nem rendelend, azzal fenyegeté: hogy kivándorland 



uoLDvAr ÚTAzÁs. 61 

naponkint kevesbedik _; vajha! mondom, a’ dic‘sö 
keresztény magyar annyaszentegyház annak magyar 
papjait szaporítsa ’s minden hiv magyar rokoninak 
vallási és nemzeti további fönmaradását, kivált egy 
magyar származásu fejedelmök alatt, tettlegesen is 
eszközölje! 

IV. 

Felvilágositàs a’ тонн/ай magyar telepek' 
oda költözése ’s minden idökbeli viszon 

tagsàgai нём. 

Еz Vala utasításom’ egyik pontja, mellyre for 
dítanám elökelöleg figyelmemet. E’ vala elöttem a’ 
kérdések’ kérdése, mert tudtam Ь. e. Zsombori 
szerint: hogy, valamint egy régi váslott könyvet 
felnyitván annak elsö lapját többnyire kiszakadva, 
vagy iratlanul találjuk: szinte ugy van sorsa a’ `nem- 
zetek’ történeteinek is. Ha irva voltak azok, a’ 
mostoha idö’ vad kezei kiszaggatták az emlékezet’ 
könyvéb'o'l; ha nem, a’ mesés hagyományok’ sürü 
homályában az ismeretlenség’ és képzelet’ alakos 
költeményeiben beburkolva állanak elöttünk: a’ 
mi ismét anyit tészen a’ vizsgálódó elött , mint egy 
iratlan lap valamelly régi könyvnek kezdetén! _ 
„Nézzük csak körül magunkat egy kevéssé, ’s kér 
dezzük meg, hol vannak ezen áldott tartománynak ` 
hajdani lakosi? hol a’ sok beköltözött vándorlò 
nemzeteknek késö unokai ?“ Ruszeknek ezen sza 

országából, ’s_akkor érezni fog( Т agadhatlan )ele szaimos volto 
a iövedelme’ csökkenését. 
nak- P. Bandin. 
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vai forogván elmémben,`a’ történetiró'knak tár 
gyomat illetö munkáit felüttöttem; ’s megjelentem 
a’ Tatros és Pruth f'olyamok közti` földön, magyar 
rokoninkkal társalkodtam: mi nekem nagyobb örö 
mem, mint az ó világnak feltalált minden mumíái. 
G_yüjthetö ismeretekre fordítám fìgyelinemet: _hogy 
ezeket a’ történeti adatokkal összekapcsolván, vi 
lágot gyujthassak ott ,` hol aluszékonyságunk a’ шип’ 
ködében szenderge. 

Azonban ingyen se vélje senki, hogy a’ mold 
vai magyar telepeket ázsiai lakokban is felkeresvén, 
onnét gyenge fáklyámmal sátoraikat kikisérendem. 
Sok nyomozások törtŕnlck már e’ szempontból; 
de a’ vélemények иду különböznek , mint a’ zséb 
órák’ járása, ’s -` tudósainknak megbántása nél 
hij] legyen mondva mint mindenkí a’ maga 
gyauítását követi. _ ` 

А’ meПy föld Duna és Dniester folyamok küzött 
a’ Fekete-tengerig terjed, a’ történetiróknál kü~ 
lönféle nачe]1 alatt ismeretes. Most europai Say 
thiának, majd a’ római birodalom alatt Dáciának 
neveztetett. Miután Hadrian a’ rômai gyarmatokat 
Moesiába átszállította, ’s akkor a’ Traján hidját is 
elrontotta: вeщаeт}; nemzeteket váltának fel az 
említett földön. Nevezetre méltók: a’ gothok,'hun-- 
nok, avarok, magyarok, kunok, pecsenyegek, 
úzok ’s a’ t. Az Azsiából kivándorlott magyarok 
Мой gyözedelmök иtёт a’ kunokot, jóllehet az 
oroszok mellett harczolának, hadi erényeikért НИМ 
saságokba сaйт’ név alatt felvették ’s Atelközben 
vagy Pacinatiában letelepetek *); honnét, tiz ёv! 

 

") Hogy Atelköznek egy részét Moldva tette., bizo 
пущa Constantin Porph. С. 27. „Pacinat_ia universa in 

` oct? Themata dividitur, quae magnos .quoque Principes 
tolldem habet. Et quatuor etc. Alterum Gylae Turcicae 
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tartózkodás alatt (884-894.), háromtáborozásba 
szálltak: egyszer bölcs Leo mellettí Simon bolgár 
fejedelem; kétszer a’ morvák ellen. Ez utolsó al 
kalommal Moŕvát 's Gallitiát meghódoltatván, a’ Kár 
pátokon által Pannoniába is beliatottak. lnnét azon-_~ 
ban meg visszatértek moldvai lakhelyökbe, mely 
lyet a’ pecsenyegekaltal. feldulv_a Lalálván, hös 
Arpád’ vezérsége alatt ismét visszajöttek, ’s a’ 
Temes, Ko'rös’ és Tisza’ partjain, mostani honunk 
ban, letelepedtek._ A"kunoknak mindzonáltal na 
gyobb része Moldyában maradott, ho1 számra és 
erбre, Fóleg az uzoknak Duca Constantin görög 
császár által történt megveretése után 1065. kö 
rül, Moldva’ urai lettek, és. ezt a’ mellék tartomá 
ńyok’ nagy részével együtt Fekete-Kunságnak, 
Comanianak, nevezték "‘). 

A’ tizennegyedik lszázadbàn Moldvábani létöket 
bizonyítják: Niceph. Gregoras. L. Xl. C. V. p. 17 ; 
Anna Comnena L. VII. Igen honi történeteink is. ì 

1086-ban a’ moldVai lkunokot, Kutesk vezé 
rök alatt, László királyunk ellen kihivja Salamon; 
de megveretnek. Ismét szerencsét kisért, Tzéglu ve 
zérli a’ kunokat Bolgárország felül be; de a’ ve-- 
zér elesvén, a’ kun tábor hiaza vonul. 

1089-ben Kopulch és Akus kun vezérek egész 
Biharig,r dulnak. ' 

1099-ik körül az oroszokkal egyesůlt moldvai 
kunokat Milkod vezérli, ’s Kálmán királyunk’ seregét 
tetemesen megveri *"‘). ` 

(Trаnsilvanícae) proximum.“ .Engel szerint `is C. „I. 
р. 56 Atelköze alatt Moldvát Oláhország’ egyrészével e's 
a’ mai Bessarábiát kell értcm'ink. 

*) Annal` Thurocii P. I. С. 10. „In Nigram Cumaniam, quae 
nunc Moldavia forte creditur, devenerunt etc.“ 

**) Thurocz. Chron. 6.60.; B_on. Decad. ‘11.,‘ L. V. 
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1181-ben III. Béla ellen Andronicus görög 
császárral szövetségre lépnek, és pedig nagy 1i111o 
mási szertartással l"). 

12H-ben Robert esztergomi ersek a’ k11n0 
kat kereszténységre téríti, sz. Domokos-szerzetbéli 
Theodorik atyát rendelvén püspökjöknek M‘). 

II. István és IV. Béla király’ idejében a’ ku 
nok, azokon kivül, kik Magyarországba költöz 
tek, tatár iga alatt nyögtek. Béla öket adófizetök-` 
ké tette, ’s tartományokat a’ magyar koronához 
kapcsolván kun királyi czímet vett fel; de azok, 
kik Moldvában maradtak, Oldamur vezérök alatt 
honunkat ismét nyugtalanítjak, mignem IV. Lász 
lótúl a’ Hódos tavánál Erdélyben megtöretnek "'k). 

I. Lajos’ uralkodása kezdetével Comania fel 
dúlatott; Bogdan, a’ marmarusi oláhok’vajdája, má 
sok szerint Drágosch nevezetü fia, Lajos tndta ne1 
kül a’ Havasokon átkelvén, oláhait Kunországban 
letelepíté: hol övéitöl fejedelernnek választatván, 

l*) Dániel Cornid. in Comment. de vet. На; rel. 
Pray. Diss. Vll. p. 134. 

IM) Alberic. Monach. trium fontium ad annum 1228. 
,.Archiepíscopns Robertus Strigonicnsis de Ilungaria no 
vum fecitEpiscopatnm in Cumania Theodorícum nomi 
ne.“ Ezt bizonyitia lll. Honorinз palpa’levele is. „Extant 
in Tabulario Camerae“. MS. posthumum Georgii 
Pray, eruit SS. 

"*"') Thuroczi Part. II. Cap. 78. pag. 247. „Ad lacum 
Hood, qui in Transilvania ultra Claudiopolim in loco 
campesri situs formam corniculatae latae lunae refert, 
Hungarísqne Hoodos-tó dicitur. eos aggressus prodigiosa 
victoria profligavit.“ Keza is Edit. Horanyiana p. 108.-; 
söt maga László király is Tamás mesternek 1288-ban 
engedelt adományos (donátìós) levelében -- emlz'fi. Kato 
na- Hist. Crit. Tom. VI. p. 960. 
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_ Moldva'nak kezdé nevezni "‘). Azonban Lajos fegy-` 
verrel kényszeríté engedelmességre és adóñzetésre: 
a’ millyen maradt egész П. Lajosig. A’ mohácsi sze 
rencsétlen ütközet elvégre ezt` is a’ törökök’ hatal. 
mába ejtette **). 

"’) L. Commentario de Initiis ac Majoribus Jaszigum et 
Cumanorum. Auth. Petro Horváth- Pestini 1801. Az 

oláhoknak Moldvába történt ezen bevándorlásokat Bü 
sching a’ tizenkettedík század’ végére, Kantemir pedig 
a’ tizenharmadik зайти!’ közepére -- ez nem mint Marma 
rosból, hanem a’ Marus folyam mellöl Индией-Кау 
zék fel. llloldva név, hihetò’, az ei'délyi Havasokból ere 
dö, sok mérfóldekre eg edù'l folyó ’s Román mezövá 
roshoz közel a’ Sereth e ömlö Moldva vizétöl kölcsö 
nöztetett. De honnét vette nevét a’ folyam, meghatá 
rozó tórténeti adataink nincsenek. Kantemir Demeter 
-- eme’ czl'mü irományában: „Dern etrii Kantemirs ehema 
ligen Fürsten in der Moldau, historisch ~geographisch-, 
und politische Beschreibung der Moldau. Leipzig 1771-“ 
beszéli, hogy Bogdán {ìának Dragosehnak Mol 
da nevü vadász ebétöl vette volna .nevezetétz melly, 
midön a’ vadászatban egy vaд ökröt kergetne, az 
emll'tett folyamtól elsodortatott; innét emlékezet’ 
okáért a’ ‘нашей Moldva, a’ hel nek vadász társai 
ról Román штаt. a’ tartományna; pед]; a’ lenyilaz 
tatott ökörnek fejét aбы czimerül. A’ törökök, kik 
e’ tartományban 1380- körù'l mutatkoztak legelöször, 
a’ mai Moldvát: AkéVVlacib, vaзу -Iflaknak-5 ОМ}: 
országot pedig: Kara-VV1ach--, ‘югу -lflaknak-uevez 
ték el; aж fehér, ezt barnább oláh lakosi miatt. Miután 
V-ik (nagy) István számszerint Ízuszadz'l: moldvai feje 
delemnek III-ik Bogdán fia 1500. tájá'n török ótalom 
alá kezdé ajánlani hazáját, a’ Bogdán nevezet is Moldva 
helyett a’ törököknél szokásban volt. Annyi bizonyos, ~ 
hogy JlIoldva név IV-dik Károly cszászár és cseh király 
nali 1372=-dik esztendöben költ oklevelében emlitetik 
elöször: mellyben igériLajos királyunknak, ho tar tományaira (ezeknek sorában Moldva is шагам) 
nem vágyand. Pray MS. posth. 

И?’ Joannes Archi - Diaconus Cap. XLIX. „Vajvodae alachorum, qui per olahos ípsius regni eliguntur - - - - - 
se esse Vasallos Regis Uugariae proíitentur, ad homagium 
MoLD. Úmz. 5 
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A’ felidézett történeti adatokból tehát I. La~ 
jos’ koráig a’ Moldvában létezö kunok' nyomdokira 
találunk; söt még` késöbbi idökben is: ha igaz, 
llogy nagy Mátyás királyunk alatt 1470-dik évben 
történt Moldvából az ötödik, vaы/is utolsó, kun 
kivándorlás Nem is gyögyíti a’ IV-dik Béla 
alatti Kuthen király vezérlette negyvenezernyi csa 
ládból állott nagy kun.-kiköltözés; mert , azonkivůl 
llogy ez és a’ többiek is, sehol sem iratnak álta 
lánosoknak, idövel közůlök sokan visszatértek Co 
maniába **). Erröl kezeskedik a’ bákói kolostor 

 

praestandum obligantur, cum censu persolvere consve 
to.“ Ezt bizonyl'tja b. e. Pray is ill czimů latin kéz 
iratában: „Commentarius de Лиrе egum Hungariae 
in Valachiam , Moldaviam et Bessarabiam conscriptus 
anno 1787. a P. G.“MS. 

”) Bonfin. Dec. I. L. VII. pag. 6» „Ultra Axiacem fluvium 
Peneini Carpiani Basternae sunt et Chuni, qui natali 
solo ejecti in Ungariam venerunt et a Divo Mathia Da 
nubii insulam' impetrarunt, pauco post tempore sponte 
se orthodoxa ñde initial-unt.“ 

"4 Kéza (Horányi 1111i11- 108. 1.) IV-dik Lászlónak a’ 
nok elleni táborozását rajzolván a' többi közt igy 

ir: „ --Taliter Processit contra illos (Cumanos) bel 
laturus , nt in praeho acriter debellati, plurimi inter 
ce ti, quidam vero eX ipsis relictis uxoribus pueris et 
re us omnibus ad populo@ bar-baros profugerunt“; és 
ámbár visszahozatásokban fáradozott a’ király (mert 
1288-ban költ donationális levelében ebbeli szolgálatát 
emh'ti Tamás mesternek: „ -- Propterea etiam quod 

ro lreducendis Comanis, qui clandestine de regno au 
ugerunt, de fìnibus et termiuis Tartarorum , quos nemo 

Praedecessorum peragravit -- — ñdelia exhibuit servi 
tia“): ebböl fejenkénti viszatértök nem következik. Epen 
igy történt IV-dik Béla alatt is: „Cum enim inter Pro 
çeres Hungaros et Primores Cumanorum aemulatio et 
simultas oborta esset, ac ipsi ìiropterea latrocíniis, in cendio caedeq. sacra ac pro ana omnia perturbarent: 
bona eorum pars, sive melu suppliciorum sive natalis 
soli amore ducta, in Moldaw'am clam secessit regemque 
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vagy püspökség is, melly a’XIV. század körül alapíta 
tои: de kik'nek számára, ha nem a’ kunokénak? ; mert 
ezen idöig a’ magyar székely telepek ennyire nem 
szaparodhatának, legalább a’ történetek mélyen hall 
gatnak bevándorlásokról. A’ török hatalom alatti 
belsö és külsö viszontagságok fogyasztották ugyan, 
de egészen ki nem irtották "‘): ezt tapasztalásom 
után következöleg tudom bebizonyítani: 

a) Moldvának még ma is azon vidékeit,mellye- 
ken a’ kun maradványok Chángó-magyar név alatt 
léteznek, az oláhok Comanianak nevezik H). 

sibi instaurare parabat; nec multum aberat, quin eo 
rum exempl0 reliqui quoque Hungaria excederent armis 
que viam sibi aperirent; sed vБей a rege, et profugi ex 
Moldavia reducti, inilis conditionibus a recuperanda el. 
juri regio eripienda Moldavia,_quievere.“ lllS. Ром/2. 
Georgzi Pray, eruit 'S'.S. Es ismét: „ _ Et est Co 
mania terra maxima et longa, cujus populos scilicet 

' Cumanos Tartari occiderunt, quidam tamen a facie eo 
rum fäerunt, et quidam in eorum servitutem redacti sunt. urímz.l autem ex eis, qui fu erunt, ad z'psos 
redíerunt. Ascellinus C. 33- pag. 433. om. IV. Vol. I. 

1|*) Hist. Orien. edit. Helmstadti anno MDCXXXV. p. 
5_6. „Chunos Turcarum in partlhus illis Dominio 
multum imminutos, advenis potissimum Hungaris ab 
rogatos aevo subsequo esse , censeo ignotum nemini.“ 

’H0 Errò'l nagys. tudós Feje'r. prépost úr „De Avitis Ma 
gyarorum ac Chnnorum Jasonumque I`Iun ariae Accola 
rum sedibus et initiis“ czimü értekezéséne i (i1-dik lap- " 
На ezt irja: „Erat ergo hic (I. Lajos király alatt) Chu 
norum in Hungaria descensus tertius et ultimus; subse 
quis iam temporibus Cumani sub Неgе Sigismundo et 
Principibus Transilvaniae e Magyaris adepti sunt colo 
nias, qui nomine Chango -magyarorum in 13 Molda 
viae ac nonnnllis Tartariae Crimeae pagis supersunt.“ 
Lásd Tud. Gyù'jt. anno 1825- VI. köt. Melly helyre 
megjeg ezhetni, hogy több történetiróink szerint a’ 
harma ik kivándorlások nem volt utolsó; ’s aztán sa 

И! tapasztalásom ntán azt is, hogy az utóbbi korban bevándorlott magyarok a’ chángó çkal nem vegyù'ltek 
5* 
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Ь) Kun, ’s a’ többi magyaroktól különzött 
osztályra mutatnak a’ régi bojár levelekben elö 
fог(1111ó vezete’knevek is: Armoncus, Hideg, Szar 
ka, Róka, Sánta, Körmös, Csalán, Sipos, Kan 
csal, Kádár, Güze, Agaras ’s efïélék; midön el 
lenben a’ késöbbi székely magyar telepek’ vezetékne-- 
vei többnyire keresztnevekböl vétettek; például: 
lstván-József, Gergely-János, ’sth ‘ 

с) Kun eredetre mutatnak a’ Bákó mellett ma 
is látható kun halmak, mellyekröl szóbeli hagyo 
mány után a’ chángók beszélik: hogy ott ‘elödeik' 
az isteneknek lovakat áldoztak fel. 

d) Mindenek felett törzsökös hun származást 
igazol az, hogy a’ chángó magyar helységek kö 
zül némelyek (u. m. Bákó, Klézse) még ‘ma is örö 
kös joggal birják ingatlan javaikat, a’ többi ma 
gyar és moldván alattvalók - l1ivévén egykét 
falút, mellyeket hihetöleg hajdan Кино]1` laktak, 
de idövel megoláhosodtak -sehol sem. 

Mindezekböl szembetünö, h‘ogy Moldva’ ma 
gyar nevü lakosinak egyik ánïbár kisebb (15,000) 
része kun maradvány; ’s tévednek Sulzerral -Ge 
sichte des transalpinischen Daciens. Zweiter Band. 
Wien, 1781. 113-123. S. - mind azok, kik egész 
hizonysággal a’ moldvai magyar telepelàet székely ere 
detüeknek mondták lenni. -- Ennyit a’ kunokról. 

össze , hanem jelenleg is külön gyarmatokat képeznek. 
Azonban hog an ragadott a’ kunokra a’ chángó nevezet (mert a’ töb i mo dvai magyarokat igy nem мы), 
minden nyomozásom után is rá nem jöhettem. Con 

f stautin császár a’ paczinaczitákat, kik akkor Moldvát 
lakták ’s némellyektöl kun nemzetségnek tartatnak, 
changarolvnak nevezte. Mongol nyelven chang =erös. 
A’ sinaiak Tibetet C’Ízangnak mondják. P. Pap Sándor 
tatrosi lelkiatya a’ czengò' (csángó v. chángó) вид-Ив] 
téstöl véli; inert chángé-magyar (1. a’nyelvröli czikket) 
сз helyett mindenultt cz-ét szokott használni. 
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Mi a’ moldvai magyar székely telepek’ viszon 
tagságait lilleti, ezekre is vannak hiteles kutföbůli 
adatok. Es pedig a’ Мaшины-sz6513ó1 Moldvába be 
liujdosott magyarokról P. Bandin’ latin kéziratában 
ezeket 'olvashatni: „_Mátyás király 1460. körül a’ 
törökkel hadakozván, miután gyözödelemmel Bu 
dára vissz‘atért, Soprony’ és' Pozsony’ tájékán sok 
hussita vallásu magyarokra és ne'metekre talált. A’ 
papokat megbüntette; és, netalán a’ rosz tovább terL 
jedjen , a’ Huss’ tanítását követöket Moldvába szá1:1 
üzte. Ezek közül a’ magyarok a’ Pruth` vizétöl fél 
mérföldnyi távolságra letelepedtek `’s szállásokat 
tanítójok’ emlékezetére Hussnak nevezték; és min 
den isteni tiszteletet, még a’ misêt is, 1647-ig ’s 
így 186 évig magyar nyelven ve’gezték.“ Az említett 
esztendöben Rapczon Mihály székelyfi volta’ 682 
léleknek paмa, kikhiez tartozott még a’ Pruth’ 
partján fekvö 12 házból `6116 kis szállás is, elly 
nek `lakosi részint Bessaráliiának Czebarcz`ik (Csö 
börcsök) mezövárosába, részint Hussba költöztek. 
Ugyanazon évbeh Р. Bandin `volt az, ki a’ magyar 
misét, az énekeket meghagyván , latin nyelvre vál 
toztatta; ’s hihetö , a’ magyar misés könyvet vagy 
kéziratot magával elvivé?! Hussnak még ekkor is 
nagyobb része magyarokból állott,j'ó1lehet lakosi 
a’ birói hivatalt az oláhokkal váltogatva viselék. 
Ma alig számlál 80-90 magyar lelket, kiknek szá 
mára most építetik az ujonan alapítatott plebániá 
'ban a’ templom, ’s annál nagyobb buzgósággal, .mi 
nél inkább számasodnak a’ Bessarabiából ide költözö 
katholikusokkal. 

*) Erröl a' sokszor érintett magyar kézirat Huss czl'm 
alatt ezt jegyzé: „Incolae hnjus oppidi (Huss) sunt Un 
gari е!‘ Valachi, sed multo plures Ungari et in omnibus 
ìiriores ; unde inŕimam etiam partem oppidi Valachis ln iabitanda'm concessere. Nihílominus sic inter illos oíìicia 
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A’ Moldvában létezö magyar szék`ely telepek: 
röl t. Nagy Ajtai Kovács István úr, kihez útazá 
sombóli visszatértemkor Kolosvártt a’ multés no 
vember hónap, 1 3. napján volt szerencsém, az erdélyi 
Nemzeti Társalkadó ugyanazon esztendei két utolsó 
számában közlé jegyzeteit. Ezeknek tartalmát én 
is gyüjtött ismereteim'és tapasztalásaim közé be 
szövöm. „Székelynek szabad hazájából kiköltözni 
(,siculus libere emigrat“): 1555édik évbenDobó Ist 
vёт és Kendi Ferencz által megerösített székely 
törvényczikk ez , mellyböl a’ korábbi idöszakokban 
történt székely` kiköltözéseketl bátran következtet 
hetjük; mert itt szabadság van határozva a’ kiköltözés 
re: arra pedig, mit senki nem teszen ’s tenni nem 

currunt, ut si uno anno judicem Ungarus agit, altero 
Valachus eodem fungatur: sic mutatis vicibus alternatim 
munia obcunt---.Huss Oppidum denominatura famo 
so haeresiarcha Joanne Huss. Cuius historia talis: Ma 

_ thias Corvinus Rex Hungariae, circa annum Domini 1460. 
bellis turcicis occupatus in Байтз Traciae dum Budam 
victor rediret, multos Ungaros elt Germаnosin suo Re 
gno circa Sopronium et Posonium hussiana labe infectos 
deprehendit. Praedicantes vivos in terram infodi cura 
vit, et ne amplius pestilentia serperet, quotquot hac 
contagione correpti erant in Moldaviam exules e limiti 
bus Hungariae ejecit Quorum praecipue Ungari hoc 
loco resederunt, et in memoriam sui ducis habitationis 
vicum Huss apellarunt. F ermentum illius temporis est, 
quod Hussiani ungarica lingva Sacrum et Vesperas huc- l 

_ usque content. Quod nos cum populi satisfactione sic :xt_ 
temperavimus, ut omnia ad sacrum appertiuentia latine 
fierent, et aliquae piae cantiones ungaricae ante et post 
Sacrum pro devotione populi audirentur.“ Emliti a’ ma 
gyar vendégszeretetet és kobakokat is: „Est in hoc oppido 
singularis affectus et honorificentiae indicium cucurbitam 
vino plenam oíferre; cucurbitae vero illae apud ipsos 
longum collum cübiti unius habent , capiuntq. octo 
аut decem sextarios vini. Ut ergo populus Hussensis suam 
de nostro adventu laetitiam testaretur, unusquisque cu 
curbitam vini obtulit.“ ‘ ' 
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is akar, szabadságot engedni nevetséges cselekedet 
lett volna.“ Igy a’ tisztelt iró; ’s én az elöbbeni be 
költözést a’ r1ii1k()i vagy argi püspökség’ történe 
téböl (lásd: Mjlkovia. Benkö Jos. p. 55-56.) sej 
dítem, és Kantemir’ irománya’ II-ik része szerint 
фeи nem L‘e'tlem. l 

Második Ulászló` magyar király alatt Báthori 
István erdélyi vajda, nagyobb hös mint ember, 
a’ nemes székely nemzet’ személyi és vagyoni 
szabadságát zsarrioki lábakkal összetiporván, né 
mellyek közülök Oláhországba átköltöztek, mások 
pedig a’ kibujdosásra határozták el magokat *). 

Szegedi .Iános (Decreta et Vitae Regum Un 
gariae. Claudiopoli M'DCCLXIII.) a’ XVI. 'és XVII. 
századokban is nyomozza a’. székely kivándorlást; 
’s ezen annál kevésbbé kétségeskedhetik valaki , r1ii 
nél jártasb Erdélynek viszontagságokkal teljes his 
toriájában. ’S valóban századokon által annyira 
szaparodtak Moldvában a’ székelyek, hogy a’ ha 
tárvonali veszteglés’ daczára is, csak a’ Szép `hava 
son keresztül-mellynek kápolnáját meglátogatván 
imigy énekeltek: „Zeng az erdö zeug, zug a’ le` 
vele, Mária’ tiszteletére“ e a’ csiksomlyói bucsúra 
1744-ik évben ötezeren jelenének шва Ne'meti 

**) Lásd. „Supplex libe'llus septemsedium siculicalium 
ad Ulad. II. cum annotationibus Petri Bod ex ejusem Si 
culia Hunnodacica excer tus“ nyomatva e’ czimü könyv ben: Geschichte des Ulhgrischen Reichs und seiner ne 
benlà'nder , von Joan Christian von Engel. Dritter Theil. 
Halle. 1601. „Tot enim indicibilibus molestiis tur 
bamur (per Vajvodam), ut nec valeamus `omnia referre; 
nam nonnulli Majestatis V. terrae in Moldavia et parti 
bus Transalpinis araverunt et seminaverunt, seque 
Vajvodis dictorum Regnorum in jobbagionem dederunt, 
terram Majestatis V. relinquentes , et in dominium dicto 
rum Vajvodatuum fugare, propter maximes oppressio 

ё nes Vajvodae -- multi decreverunt.“ 
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székely pap’ ke'zìrata'ból. Azonban a’ 18-dik szá 
zadnak azon szakasza, mellyben a’ székely nemzet’ 
egylrésze állandó katonai lábra tétetett, népesíté 
leginkább Moldvát székelyekkel. A’ történet kö 
vetkezö: 

B. BukOW Adolf `Miklós 1761-ben augustus’ 
22-kén hadi elnöknek neveztetett, ’s a’ nem-egye~ 
sůlt oláhok’ cselét elnyomja. A’ következö évben 
питaют; országgyülésen majus’ 6-kán ö Excellenti 
ája honosítást nyertg’s már ugyanazon hónap’ 17-kén 
gróf Kemény László, a’ derék, leköszönvén kor 
mányzói hivataláról, Erdély’ gubernatorának ne» 
veztetett ki. A’ fejedelemség’ nagyobb részét be 
járván eltökéli magában a’ határörzö katonaság’ 'föl 
állítását: „In qua lustratione fertur dixisse: octo 
decim regimina se eх valachis et siculis velle eri 
gere, salvo man'ente eorum tributo annuatim pen 
dendo“. MS. Conv. Somly. ’S valóban a’ Besztercze 
vidéki oláhoknál szándéka sikerül; ök még ezidén 
felfegyverkeztettek. Nem volt illy rögtöni foga-` 

` natja tervének a’ nemes székely n‘emzetnél; miért 
k_irályi biztosok jelentek meg Gyergyó-Szentmik 
lóson, ezek _' b. Schöder ezredes, Zombler száza 
dos, Ь. Bornemisza Pál fö királybiró stb. -latin Ьe 

-széddel magasztalák a’ szittyai vitézséget , ’s a’ fegy 
ver’ fölvételére következö okokkal lelkesíték: 1) 
A’ szokott adózás alóli fölmentéssel: „Quod si plebs 
nutui Regis obsecundaret, a consveto tributi onere 
esset eXimenda et nonnisi decem ad summum 
grossos in Signum subjectionis tributariae solven 
dos haberet“. 2) Hogy csak a’ határokat örzendik, 
és a’ veszedelemben fогo5h11tó haza’ legsürgetösb 
eseteiben is ennek kebelében szlolgálandnak : „Non 
alibi nisi in lim`itibus custodiendis servitia militaria 
et in casu urgentissimo periclinantis patriae intra 
limites Principatus Transilvaniae praestare obliga 
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retur.“ 3) Hogy 21 li‘ónapból az említett szol 
gálatban csak háromig gyakaroltatnék: „Quod per 
decursum unius et viginti mensium tribus dunta 
xat mensibus militari servitio stare deberent“. Az 
emh'tett be'zirat. - Ehhez jär'ult Ь. Bajtai akkori 
püspöknek a’ csiki papsághoz intézett körlevele , 
mellyben inti бьet‘: hogy a’ népet a’ szóban forgó 
katonai intézet’ felvállalására szelid és barátságos 
közbejárások által lelkesítsék. „Hortabatur cle 
rum, quat'enus ipse populum sibi subjectum indu 
cere adniteretur ad amplectendum militare hoc in 
stitutum, lenibus tamen et amicis mediis, sine vi, 
dolo, fraudibus et mendaciis; ne fors vituperari 
posset eorundem ministerium: ita, ut _qui eorum 
opera amplecteretur illud institutum, ultronee quasi 
et sponte amplecti videretur.“ Mozdító okok ezek va- ` 
lának: „Нaс ratione insistent vestigiis majorum 
suorum ab armis olarorum. Ipsi' se. suaque non 
extranei, ut hactenus, tutabuntur. EX obventuro 

` praestiti militaris servitii stipendio totius anni con 
tributionem solvere poterunt.“ Иду/(ш ott. De mind 
ezek mellett is, mivel a’ királyi rendelés’ czikkei 
másolatban nem adattak ki, minden remény inga 
dozott ’s (ámbár october’ 24-kén Bukow személye-- 
sen jelent meg, és Szárhegyi Ambrus Ferencz szó 
szóló által a’ néppel alkudozott) ez úttal elllunyt. 
Bukow Bécsbe sietett; oda Lázár Imre is, az egyes 
akarattal és közköltségen küldött követ, nemzete’ 
állapotját a’ trón elébe terjesztendö. Az 1763. janu - 
arius’ ö-kán adott kegyes Válasz e’ lön: „Mü a’ 
már egyszer kiadott rendeléseinket, hogy t. i. senki 
is az katonák közé (hanem ha önkint való jó kedvé 
böl adná arra magát) bé nem vétetik, változhatla 
nul megtartani akarjuk; és semmiképen nem is igye- _ 
keztünk, hogy ezen katonaság’ állapotjáról szabott 
rendelésünkben valami ‘дышал megengedjünk.“ 
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Mire sokan fegyveröket visszaadták2 ’s igy szinte egy 
egy esztendeig levél levelet, biztosság biztosságot 
válta fel 3mignem 1764. e. januarius’ ö-kán a’ do 
log eldöndetett; ’s nem soká eme’ chronosticont: 
2,SICVLICIDIVtl/l“ fölfegyverkezés és hét zászlón 
lobogó „SICVLIae VIres Martls DeCor“ jelszó 
követé. - Igy törtënt, hogy két év alatt vándor 
csapat vándor csapatot érvén, több ezeren család 
és butoraikkal együtt Moldvába beköltöztek *), ,s 
annak nevezetesen Tatros és Tászló partjain, söt a’ 
büntetö itélet e161 menekvök belsöbb részeiben is, 
letelepedtek. Az ekkori bevándorlottak’ nagy szá 
mát igazolják a’ visszatérendökhez több izben inté 
zett kegyelmet igérö k. levelek is. Történtek tud 
tomra 1817-ben éhség okozta, igen láttomra a’ 
mult évben is más ok` szülte kisebb odaköltözések. 

 

*) Emh'ti ezt maga a’ székely közönség is emez szivhe 
mártott tollal ö felségéhez irt könyörgö levelében: „Gens 
nostra eх Hungarorum populorum orta, terras quas in 
colimus armis quaesivit, bona el haereditates hoc jurein 
nos devolutas, per Tribus etGenerationes et lineas Gene 
rationum partiriconsvevimus. Leges, quibus viximus, eo 
et nobis quo Hungaris cognatis nostris obveneruntmodo, 
manseruntque tunc etiam salvae, quando Transilvania 
relicta Turcarum societate sibi et juribus suis in Au 
gusta Majestatis vestrae `Domus protections quesivit se 
curitatem; harum vinculo juncti tam Regi et Patriae, 
quam Reipublicae tranquilitatem observavimus fide, quae 
populum Principi obsequi cupientem decebat. Dum haec 
commemoramus casus et discrimina, quae nos---- 
Majestatis Vestrae conspectui el; pientissimis oculis sub 
jicimus in advoluta - - - 111í qui arma non sumsisent 
----- exacerbati parti/n fam emigraru/Lt partim stant in 

rocinctu sedes deserendi - - - medelam a Majestate 
estra Hagitamus er Matris Divinissimae amorem quae gentis nostrae tutelîare numen est, per sacrae Coronae 

dìgnitatem cujus membra sumus. - Universitas Nobi~- 
lium et Oiïicialcs Csik utriusq. Gyergyó et Kászon. 
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Луи‘: Рa1er Zöld Péternek, ki az emlltett székely 1119511 
dorláskor nevezetes szerepet játszott , annálinkább, mivel 6 volt ha 
zánkfiai közl'il az elsó ‚ ki a’ moldvaimagyarokról értesitett (Iásd Mol 
nár János’ Könyv-házát), rövid életrajzát a’ maga helyén vélem itt 
elöadni. 

Született ô Madéfalván Fel-Csik székben nemes székely 5211161: 
tél. Iskolai pályája után papi státusba lépvén, épen a’ törte'nt fel 
fegyverkezéskor Sz. - Léleken plehánuskodott. A’ nemzet meghason 
1011, az önkényt vállalkozók (11111i1 kezdék az állandó katonáskodástól 
idegenkedóket. Zöld ekkor sok helyse'geket körüljárt, nem a'fegy 
ver (mint elvégre igazsága kiviláglott), hanem a’ kicsapongás ellen 
szegülvén. Van mindennek maga ideje, ~ezt mondotta eду bòlelki 
rályz, ’s ennél igazabhat emberi nyelv soha nem mondott. Van ideje 
a' lelkes buzgóságnak, van a’ csendes mérséklésnek; ’a e’ rendszabály 
nélkůl kárt tehet a’ legjobb akarat is. Kétség kivůl szâmítva tette 
Zöld is lépteit, de irigyei más szempontból nyomozták azokot, 1io11 
nét l765-ban a’ Ferenczi alyák’szebeni kolostorában tiz napig kelle 
idóznie. 'l‘anácslák , `holgy plebániát eser`élue; de ó szeplôtelen ke 
bellel sietett hivei’ köi'ébe , nem sejtvén azon jövendöt, mellyben 
egyke't hónap mulva más négy pap ‘- társaival (kik. között Beke, Nc'meti, 
’s a’ delnei és sz. — mihályi plebánus) Károlyfehérvárra hivalèk. Mie'rt? 
a’ püspöknek Szász János csiki espereshez intézett levele illy okát 
adja: „Quia perniciosi‘. . .post habitis paternis admonitionibus meis 
iteratis non dubitarunt intentioni . . . dontravenire; idcirco prae 
sentihus praecipio domìnationi vestrae; ut eosdem peremtorie citari 
faciat; et si per sese sponte sua intra spatium vigíuti quatuor 110 
rarum e Sieulia exii'e renuerint , adhibifo hrachiofmilitari in compe 
dihus ferantur.“ N64-ben fejet hajtának az elôljárói megszentelt 
tekintetnek. Németi csakhamar szabadon bocsátatott; de nem igy 
Zöld, ki , sikcrctlenül esengett tettei' megvizsgáltatásaért. Ezért május' 
elsó napjaiban Moldvával váltá fel szállását. Követte Beke is. Zöld 
azonban csak junius’ közepéig mulata ott: ekkor, nem tudniJni cze'l 
ból, levelet ira madéfalvi Zöld Лион édes apjának e's történendó 
visszajövetelének határozott idejérôl értesíté. valóban megérkezett; 
de elhült, midön a’ képzelt menedékhely lett kelepczéje. Levele't u 
gyanis a’ hivtelen vivó nem szülôjének, hanem Caraltonak juttatá ke 
ze'be. Szállásaismét Károlyfehérvár lett; és ismét Moldva, hol ez alka 
lommal pápai jováhagyńs mellett öt e'vig apostalkodott. Ekkor járta be 
Molilvát 's Bessarabia’ egy részét. Nap deriilt elvégré számára, ár 
latln‘nságát de'lszinre hozta; 's elôbb a' delnei, aztán 52. -imreì, ké 
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абы) a’ rákosi plcb-luiával és esperességgcl julalmaztalott. llt hunyi 
el N94-d1un., neve tiszleletben maradván a' székely nemzelnél. 

V. 

А’ moldvai magyar telepek’ nyelvél'öl , 
népmondái- és банан-61. 

Нa a’ földteke `ugyanazon nyelvü marada, 
‘_niégistörténtek volna a’ szaporodás szülte széle 

‘ „dés miatt különbözö szóejtések. A’ nagy minden 
ség’ kezdetekor a’ saturnusi aranykorban méfg,r az 
знaют is beszédesekké teszik llémellyek. Plato 
in Politie. Philo de Conf Lingv. _A’ szf'történet 
csak az emberekröl mondja, hogy egyaja'kuak és 
ugyanazon beszédüek valának. Ök lnapkeletröl el 
mene'nek Senaar` földére lakni. Balielt `‘kezclették 
építeni. Leszálla az Ur; elsze'leszti minden tarto.~ 
mányok’ szinére. Igen: elsze’ledtek; ’s az idönként 
történt egymástól ta'voloda’s nem csak lu'ilönbözö 
szóejtést, hanem egész nyelvbeli másítást is okozott. 
Mint oszlott el a’ nagy magyar nemzet még ázsiai 
lakhelyében több apronépágokra, tanítja a’ tör 
ténet; mint telepedtek le Europálaan, milly 
viszontagságokon mentek keresztül: ugyanabbol ol 
vassuk. En itt, minekutána fennebb kun és székely 
telepeket említettem, a’ többi szakadékot elmellöz 
ve csak azoknak tudatom a’ honunkbelitöl eltérö 
nyelvbeli különbségét, állítván, hogy 

A’ magyarok nevezetre, polgári alkotványra, 
következölegr nép- ágra, a’ kunoktól csaknem kez* 
det óta különböztek; de nyelvök. mellynek csak 
dialectusa változott, ugyanazon volt. Azt a’ magyari, 
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magari, makari, madsari, hunoguri, ungri ’sth neveze 
tek, és a’ boëbodok alatt tulajdon nemzetböli köz 
társas'ágok (Const. Porphyrog. de adm. Imp. С. 38 
39.), `ismét a’ hiongun, poloucz, cabar, Chun ’stb., 
és a’ chagánok v. chánok alatt létezett polgári 
alkotvány (olv. Prise.) bizonyítják; ezt Constant. 
Porphyr. ’s több hiteles görög egyidejü irók, a’ ke 
resztény vallásnak a’ kunoknál történt hirdetése, 
söt a’ magyar honunkban letelepedett nemes kun 
rokonink’ historiája is, igenli és a’ részrehajlatlan 
elött olly határozottan‘betudja: hogy a’ Dugonics’ 
Etelkájában találtató kun miatyánk , vagy a’ Рe 
tracha’ feltalálhatott kun szóta'ra is, a’ józan kriti 
ka’ mérlegében többet nem nyomand. 

Ezeket érintvén, ámbár a’ moldvai kun- és 
székelyek közötti szóejtést tulajdonképen *) meg 
nem különböztethetjük; mindazonáltal imc’ mind a’ 
kettönek a’ magyarországitól való eltérése: 

Miben k`Lilönbözik az erflélyi székely dialectus a’ 
magyarországi (kivált az ugy nevezett dunai) sz661 
téstöl, nyelvbuváraink jutalmat nyert iratokban ad 
ták elö (l. Horváth Adámot, Gáti Istvánt az 1815. , 
16., 17-dik évi kérdésekre): épen abban különbözik 
a’ moldvai székely telepek’ szóejtése is a’ honunk 
beli közönségestöl; mert (némelly becsúszott o1áh 
szavakat, mellyeket azonban fígyelmeztetésre ma 
gyarul is rögtön ki tudnak mondani, u. m. espasz: 
áldozó csötörtök , komanie = eskü, gelbe = me 
der, áròk; komándor == tor, vorba=táncz , pun 
ga=erszény, oka=pint ’sth kivévén) erdélyi ro* 
konaiknak különös szavait, a7 magánhangzók’ kel 

**) Tulajdonképen azért nem lehet megkiilönböztetnú'nk. 
mert a’ hosszas együtt-gyarmatozás es közlekedés' a’ 
dialectustképzö szavakat —— némclly csckc'lységeket ki 
vévén -- 'csaknem összegyalulta._ 
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letlen megnyujtasát, a’ mássalhangzók’ vastagítását 
’s t. eff. megtartották. Például: ök az az névszócs 
kát mássalhangzó elött is használják: az kalap. A’ 
szórövidítést szeretik: Ьёпe = kellene , keme-_ke 
gyelme, kend vagy kegyend=kegyelmed , iiddeg: 
igen de, vagy eddig p. o. nem indulhattam; a’ 
mássalhangzón végzödö nevek után is val vel 
ragokkal élnek: kenye'rvel, szeke'rvel. Vannak betl'i 
cseréik: ‘ra'gelmazni, peníg, esmeg. Igen a’ ma 
gyar-honitól különbözö szavak is: feste’lzes сseт 
ge = gyaplu szövet, pokrócz; odor = csürökbeni 
oldalszakasz, Zegely = lyukakkal ellátott viztartò 
faedény; avar, метpe, kajak, pipe, pislen ’sth 
A’ mult idönek an eri köztaggal toldása: adm/zak, 
mentenel,` ,~ a’ volna és pala kettöztetését elmellözö 
jelen vagy alig-mult idö’ használása: ha meg nem 
nem ¿nt (intett volna), kiléptem volna; a’ tennó'k, 
vinnó'k, adnók ’s t. effélék a’ moldvai székely telepek’ 
nyelvén szintugy hangzanak7 mint az erdélyiekén. 

Mi a’ changó telepek’ nyelvét illeti, ez az 
egyes betük, igék’ hajlítása, szókötés, ragok ’s a’ 
beszéd’ több részeire nézve a’ székelyekétöl nem 
különbözik, ’s csak a’ méltó jegyzésre, hogy 

1-ször. A’ magánhangzók,mellyeket olly rend 
kivüli nyitott ajakkal mondanak ki, mintha ai, 
ао, aò, (ш, ei, iö, uo ’sth kettöztetnék; ’s még 
is egyikét csak félig hangoztatják, p. o. fejiecz 
kiem = fejecském, kie'vua'n == kiván; iugy meg 
futaoszz'a'm uaz iöneöczke auta'n--ugy megfutosám 
az ünöcske után , ’sth 

2-szor. A’ nevekbeni gyakor kisebítés (diminu 
tivum), mellyel csak az egyházi énekben nem él 
nek; p. o. lelbeczke'm, boroczba'm, Boriszka, .Íu-‘ 
liszka, Äm'szl‘a ’sth 
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3-szor. A’ cs éss helyetti cz és sz czengç'í, szi 
szegö fogbetük5p. o. czak szósz = csak sós; ’s 
igy három eltávozó kellemetlen szokások rongálják, 

` homályosítják, söt érthetlenné is teszik nyelvöket. 
Egyébiránt ezeken kivül vannak nálol1 is: 
Hangcserék, p. o. kenyer, tej. 
Betücserék, p. o. (k)avann_yó, (вин, h(e)zza'm; 

sza'rig = sárga , reil: = rájok; (i)szl0p, nepe(sz)-- 
tig, Шри); ‚‹r(e’)п= kín, Шри’! = épít, Zig(a)t = 
liget. 

Betü-elhagyások; gyócs , tó’cze'r , vót , pa' 
cza ,- (п): paracsolat ,- (и): Öereta'lni, kiel, miel, 
súeg. 

Különös szavaik: mege'vett = érett (maturum), 
megorantani = szaglani; ведет, -ed, -i = észreve 
szem; jiivelni, farol, fartat; tar =szügy, {да/en= 
irány, urus(z)ág = orvosság, megebe’dlem = vendég 
lem, elmajtozni = halasztani ,` joqlok=javulok, tege 
=tegnap, kujon = hamis, kajak` = ököl, eresz = 
elöszoba vagy tornácz; borona = fenyöszálak’ neve, 
mellyekböl építnek; ha'zhiu': a’ ház’fedele alattihé-- 
zag, piszlen = csibe , дуг?‘ = ritka, osztova'ta: 
szövöszék, ’s ennek /zasaló, la'bz'tó, ждёт, for 
dz’td, aду/121i. Janisz ne'=Anis vagy Anna néném, 
фиг-‚(ra ba'=György bátyám, t. i. ezek székelyesen 
a’ падет , ba'tya'm szavakból nevek után csak a’ ne' 
és ba' Зyöы“; mondják ki, a’ birtokos ragot el 
hagyván. 

Kölcsönözött szavaik: pesze=talá,n, isztena 
==juliakol ’s a’ t. (oláhból);valamint ezeknek is: 
paptyeleket = paptelke , herengla'b = harangláb, 
sziliu=szölö, kuÍzalm =köhalom, halasteó=ha- 
lastó; ’s a’ még ma is divatozó apród = fejedelem’ 
udvarábani szolgáló boér-nemesek’ neve ’sth (ma 
gyarból). Ka'zma = csákány (törökböl); pa'terecz 
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ke, olta'roczka ’sth (lati`nból). A’ templomot azon 
ban égyhfíznak nevezik. 

Összeclvasztott szavaik: utszege'ri = ugysegél# 
len; nazpa'm , nainyám=nagy apám, nagy anyám. 

Merész szórövidítéseik: attyikat, annyikat’stb. 
‚ Nagyító szókettöztetések: legeszleg, czupa'don 
czupa, mindenesz -- mindig. eveget; ¿gen -- igen; hasz 
nálják a’ alere'l.` sяби is nagyításra: derek мeд’, de 
re'l: la'lzcz;hozd ki a’ dere'kßesze't, azaz, nagy Íieszét. 

Határozatlan neveй‘: .szokadalom , feszte'keîsz, 
ujjosz , _fejtösz = festett gyapottali himzés, bea'gyaz 
ni `= a’ kévéket a’ cséplésre sorba rakni, hoj 
акт/e! , veledvel, ne'ne'mna'l, vizha'l ’s t. eiléle ragok; 
melly helyett ki , ban helyett ba т- p. o. 1oz/amat 
Ba'kóbam) vettem - hallhatók. 

A’ székely telepekben: ne'met hajnal == nap’ 
fölkelte; ollyan vagy mint a’ rosz (Мaтрa!) = 

' `csalárd; terem az emöer ,- eró's mint az oldÍz eczet. 
A’ Chángókuál: földhöz ütött magyar = gyáva, 
vfte'z домa/01: = hires zsiványok; elópe'nz, szô’re'n sza'-‘ 
Ил elveszett ’s több más nálunk ismert közmon-ń 
dásokat és példabeszédeket hallhatni. 

Figyelemre méltó népmondák és dalok itt is ugy 
nincsenek, mint az e’ szempontból szegêny Erdély 
ben. Minden nyomozásom ’s kutatásom` után, a’ 
'számtalan‘ „Ею/мeг- volt, hogy nem volt“ össze 
független mesék közt rnégr ollyant sem találtam 
mint a’ kunfalvi öreg Csákié , ki elbeszélé: miké 
pen esett török rabságba két kenyeres pajtás _ 
nagy Szilágyi. Miklós és nagy Hagymási László 
két gerezd szölöért; mint szabadította ki a’ császár’ ` 
leánya, aranyokkal, Ícöltó’ pénzzel és zabos lovak 
kal ellátván, velek szép' Magyarországba szökenf 

'dö. Folxtatta, hogyan küldöu; viiézeket шаnсk a’ 
császárj` ’s mint védték a’ szökevények azok ellen 
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magokat, föleg. nagy Szilágyi Miklós ugy vagdal 
kozván, hogy egy elmene’se’óen gyalog~ösvënyt, 
zlisszajövete'óen szebe'r-utat udg/za. Elvégre, midön 
a’ határhoz értek, mint akart a’ két magyar иrа 
karddal osztozni a’ császár’ leányán: kirtek esengé 
sére Szilágyi nem markola kardot, megvallván, 
hogy neki is van otthon gyürúse-jegyese (laver-` 
sezetben t. t. Vörösmartytól, 1829. Aurorában). A’ 
chángóknak népmondái még érdeketlenebbek; p. o. 

` egy királyfinakjegyesétöl kapott gyürüjét a’ ragadozó 
madar elorozza; midön kergettetik, tengerbe ejti; ezért 
háborgás a’ két szerelmes közt, mellyel: a’ hal’ gyom-- 
rában feltalált gyürü- ismét lecsillapít. Még illyent 
is: Ember az , ka' el tud besze'lni ---a’haza járó lei 
kekröl , nyul és egyéb alakokban megjelenö kisér 
tetekröl ей). A’ babona’s elöitélet már a’ kisdedekkel" 
igen sokat beszéltet. A’ dalban még szegényebbek 
a’ székelyeknél, ’s ennek hiányát keserves fütyölés 
és iu.’ kurjongatás pótolja. Midön több ifjakat fel 
szólíték, mondanának nekem egy népdalt (vig v. 
bús éneket): „Énekeljen , ha kell , a’ kántoroczka“ 
volt a’ felelet. Egyébiránt a’ nyelv-vizsgál'atra, min 
denki gondolhatja, hogy ‘több idö kivántatik , mint a’I 
mennyit én ez uttal fordíthattam; azéri: Dr. Viola, 
P. Sándor, F inta, Petrás iskolatanító, kiknek 30 év x 
alatt eff'éle nem ötlött eszökbe, ráfigyelmeztetö kéré 
semre megigérték: hogy hiv nyomozást tévén, ha 
valamelly érdekes népmondákat, dalokat és a’ ‚1111 
énktöl eltérö nyelvbeli szóejtést vagy `összekötte-- 
tési különséget találandnak, híven közlendik. ’S én 
ezt aprilis’fvégén költ levelemben ismét sürgetém; 
a’ választ minden nap várom; ’s remélem, ‘nem 
soká a’ tud. magyar academia eléhe terjesztem. 

хоы). úmz. 6` 
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V1. 

a) 
`Fi yelmezzen az ott „шип msnm , nyel'v’ és historia' 

tekìntet ben érdekes iratokra, oklevelekre, mellyek közt, 
ha némellyek lemásolandók lennének, ennek eszközlése is 
kéretik. Melly czéh‘a a’ tiszlelt tagnak elnôki megbizó és 
ajánló levél fog kiadatni, költséïgůl pedig '100 fr. conv. p. 
rendeltetik ki, teendó számadás rnellett. ‘ 

Midön utasításom’ ezen pontját P. Sandor Tat 
roson olvasá, elör'e értesíte, hogy ösz rëgisége 
ket Moldvában nem találandok; mert azokat az idö’ 
duló foga és a’ pusztító háboruk megemészbették. A’ 
magyar régiségeket tárgyazó ezen lelkes gondoslxo 
dásra tehát, fájdalom! nem-mel kell felelnem an 
nál inkább, mintho y lia fenn maradának is az Ö kornak valamelly êrâekes kéziratai, ezek a’ jászvá 
sári könyv- és levëltárban lehetének, mellyet azon 
ban az 1825-diki nagy tüz összehiamvasztott. Mit 
tettem e’ szempontból Erdélyben, je'gyzékét már 
a’ t. academia’ kis'gyülésében bemutattam; ’s azon 
vagyok, hogy hováhamarábban a’ lemásolt kézira 
tokat is beadhassam, a’ költségröl pontosan számot 
adandó. 

Ь) 
Valljon Tatros városában, melly a’ milkovai piispöksëg 

hez tartozott ’s 1i01 az ugy nevezett münchèni kézirat készült 
1466-ban , találtatnalve még némelly , Magyarországot (5111e1: 
ló kéziratok ; vagy olly пустой, mellyek az érdelnlett c0 
dexre nézve felvilágoaltásul szolgálhatnak'? 

Szívemen viseltem a’ t. m. academiának e’ sz. 
rêgiséget tárgyazó goudoskodását, ’s szerettem vol 
na még az enyészet’ méhéböl is a’ honunkat ér 
deklö régi kéziratokat elövarázsolni; de, nem-tu 
dom, az apák’ aluszékonysága-e inkább, гaзy az egy 
mást felváltó vérrel festett századok’ duló kezei, 
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összetépték, eltemették. Innét minden buvárkodâ 
som mellett is csak azt felelhetem: Tatros ma 
nem város hanem a’ hasonnevü folyam’ bal partján 
szerte szórt középszerü falu , mellynek fa házait ma 
gyarok és oláhok elegyest lakják. A’ városok’ szá 
mában hajdani létét, történeti adatokat nem említ 
ve is, eléggé bizonyítja Tirgul-Tatros oláh neve 
zete; mert Tirgul oláhul va’sa'rt vagy va'rost jelent. 
A’ müncheni codexnek vagy hasonló magyar ké2 
iratoknak itt semmi nyomára nem akadhatni. Rom д 
boló - mint mondám - az idö; ’s talán azon ro 
mok közt` irhatták hajdan, mellyek körül ma eke 
szeldeli a’ fahitól félórányira fekvö földet. Egy illy 
rom mutatkozott tizennyolcz öl hosszúságban a’ 
mostani falunak keletre esö egyik halmán is, melly 
nek faragott maradványaira P. Pap Sándor saját 
költségén középszerü fa templomot építetett. Voltam 
ezen egyház’ kerítésében; ’s örvendett lelkem, hogy 
ott, ho1 ezelött 370 évvel magyar könyvet irtak, 
még ma is, legalább a’ sirhalmak körében sün'ín 
emelkedö keresztfákon, magyar felirásokat` olvas 
hattam. Igen , ha kéziratokat nem is, legalábh 
a’ temetö kert’ új ajtajáról e’ következö sorokat 
lemásolhattam : 

Ez kaput csináltatta 
Szilvester Mátyás 

1 в s 4. 
Gyujtó Mártonnal 
a’ Tatrosì templom mellé. 

Igen, hogy Tatrosnak ma is nagyobb része ma 
gyar, Diószeg és Akna 1“) filiáival. Ezen pl‘ebánia _.. 
mint népe’számából kitetszö -csekély jövedelmü lé 

") Aknának 1637-ben elsö birója magyar volt; ’s ma 
alig számlál 60-70 magyar lakost, kik töbhnyire 
mesteremberek- Azonban tapasztalásomból tudom, 
hogy az oláhok is bcszólnck mag arul. * 

' 6 
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vén, ` a’ tisztelt lelkiatya’ harminczkét évi takaré-Ã' 
kosságából paplakot ingatlan javakkal (oláhul mo 
schea=jószág), hatkövü malommal, egy gépelyes 
velniczával (mellynek mását Moldvában gyéren szem 
lélhetni), ugy alapított, hogy mindezek a’ missió’ 
rendelkezése alá soha ne eshessenek, hanem` utódw 
rúl utódra jussanak. Róma megerösítette alapítvá 
nyát: mit a’ moldvai praefectura görbe szemekkel 
nézett; ’s netalán illy kényelmes megyébe magát 
befészkelje, Sándor az illetö úton, minthogy ma--` 

a’ megye., illyen utódra ohajtja átszállí'tani. A’ 
10 lsten segîîàe slîbügyet! mтаб azon lìäveîknek lelkiaty'a, ' ne uzgó a á' ét száza a ez elött Diaodát püspöktöl a’ uk’agyar nyelvet nem ér 
tö olasz papot el nem fogadták; ’s kik Bandin püsf 
pöki helyettest is figyelmeztették, hogy nekik nem 
vándorló idegen barátot,` hanem nemzetök-belit 
rendelne állandó papjokul, ki öket és édes övéiket 
nemzeti nyelven tudná tanítni! Ekkor nyertek ma 
gyar lelkészt székely születésü János atyában ").‘ 

’) Die decimanona novembris lustrando alios pagos 
transivi ad oppidum Tatros, quod ab Ungaris et Va 
lachis eodcm nomine usur atum. Olim remotius erat 
ad orientcm medietate mi liaris ungarici . . . Anti 
quitus oppidani erant ungari, iam non sunt nisi tri 
яйцa domus . . . Catholicum templum eX lapidibus con 

` structnm a Margaretha ungara principissa ante ducen 
tos annos sub titulo sancti Nicolai: longuni quadra 
ginta passuum, latum quatuordecim. In maximo al- 
tari est imago Annunciatae Virginis Mariae duode 
cim cubitorurn longa, septem cubitorum lata, quae 
ex collegio Homonnensi Societatis Jesu tempore re 
bellionis Rakoczi Transilvaniae Principis 1645. acce 
pta ad hanc tandem Ecclesiam devcnit Quod ve 
ro sterilem'hanc terram lllustrissimus Deodatus de 
pinxerit, non culpa illius accidit Populares ho 
mines‘ vehementer timuere, ne ex Turcia vel Italia 
ignotae lingvae Monaclium ipsisimponeret , aut ipse 
met regiouis ubertatc motus ibidem maneret .- ste 



noLDvÁI ÚTAzÁs. ‚ 85 

Mindezekböl kitetszik, hogy nem találtam olly 
nyomokra, mellyek a’ szóban forgó codex’ 10111i1á 
gosítására, vagy más hasonló kéziratok’ föllelésére 
vezérlettek volna. Annyi azonban történeti kutforrá 
sokból bizonyos, hogy -miután a’ milkovai püs 
pökség hamvaiból több izben ’s legutószor 2s15 
mond magyar királiy ’s romai császár alatt felidült, ’s 1438-ban Gerge püspökkel dicsekvék-az er 
délyi vajda Hunyadi .16.1ios ellen táborba szálló tö 
rölxök Moldvát és Oláhországot feldulván, a’ mil 
kovai püspökséget is 1441-42. táján elpusztítot-j 
ták. Gergelnek ’s több utódinak ŕievök Pray és 
Timon szerint egész 1519-21-ig ‘a’ püspökök’ 
sorában elöfordul, de a’ kik már csak czímét vise 
lik ’s Erdélyben laktak. 1466-ban-mikor a’ mün 
chieni codex iratott -- János volt a’ czímzetes püs 
pök , egyszersmind gyulafehérvári püspöki helyet 
tes. .1'518-dik esztendöben- tehát félszázaddal az 
említett codexJ iratása után _ II. Mihál milkovai 

Püspök Tatroson egyházi zsinatot tartott, mellyben 
a’ milkovai püspökséget, mint a’ 17 decanatushoz 
intézett körlevele mutatja, vissza akarta állítani; de 
1525. körül elhunyván, ma annak Milk() nevezetü 
folyam’moldvai partján , Mira és F oksányhoz közel, 
rornjai is -— mellyeket közelebröl P. Körösi meg 
vizsgált --- alig láthatók. 

rilitatem terras opposuerunt. Vix ullum a memo 
ria homìnum ' constantem sacerdotem catholicum ista 
regio tatrosiensis habuit? nos pro consolatione illo 
rum volebamus unum sive ex missionariis sive 111í1111 
de conquisitum momachum dare; at illi reclamarunt: 
„Non nobis! non nobis vagabundum monàchum, sed 
uostrae linguae sacerdotem nobis procuret, qui nos 
et parvulos nostros erudire nostra lingua sciat.“ 

s 
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VII. _ 

Melly összeköttctéseket szóhetne a’ társruág az ottani 
magyar telepek’ viszonyainak további megismerhetése véеги? 
ée találtatik-e ott olly tudományos férjfiu, kit a’ társaság e’ 
czélra használhatna ‚ talán Сaшей közé is t'ölvehetne? 

Нa visszamenünk képzetünkkel az ösz idöhez , 
1io1 az emberiség még a’ maga ̀ bölcsöjében szender 
gett; ha visszatekintünk évèzredeken a’ föld’ elsö 
helytartójához, ’s a’ társasági összeköttetésnek kü< 
lönbféle köteleit s‘zemléljük: átláthatjuk, hogy a’ 
legelsö társaságot kétség kivül a’ szeretet’ mennyei 
kötele kapcsolta öszsze, akkor, midön még nem 
volt egyéb törvény az érzés’ sugalmánál. Szaporod 
ván a’ föld’ lakosi,_ az ész világánál szív mozgatta 
ujjakkal kezdék fonni a’ köteleket. A’ nagyravá 
gyás fitogatott vaskapcsokat is: ’s ezek voltak bez 
zeg a’ körömre font kötelek! 

Milly helyezetben van jelenleg a’ nemzetek’ vi 
szonya: a’ történetek és mindennapi hirlapok tanít 
nak. A’ hazát (ez alatt nem annyira az áldott föl 
det mint a’ polgári társaságot értvén) mellyben 
bölcsönk ringott; mellyben szabadsággal ,` védelem 
mel és sok egyéb jótéteményekkel élünk; melly 
ben pihenni fognak valaha pormaradványaink is: 
szeretni tartozunk. Ez olly természetes érzés, hogy 
egy ifìu Themistocles vagy Scipio ’s több más de 
rékeken történt háladatlanság szülte szomorú ese 
tek meggyengítni nem tudták. De a’ józan ész’ el 
vei szerint torpe azon hazaszeretet, melly egyik 
népet a’ másiktól elidegeníti. Az igaz honszeretet 
nek szülöttje a’ világpolgárság; ’s ismét csak a’ saj 
nos, hogy egy keskeny határvonal ezt igen sokszor 
megnyaggatja; az emberi en_ye'm és tied pedig, mi 
dön a’ feje felett hömpölygö fényes. testeket bi 
rodalmábw nem hajthatja, legalább az emberi fö’ 

.l 
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kisded de kies tartományából derülö napnak 1i11] 
nalát gyakran kötve‘ tartja: netalán a’ hosszas má 
morban szendergö embertársainkat felköltse. Az 
igaz, mélto és szükséges a’ hiatárvonal azon korlátlan 
ság ellen, melly boldogtalanság’ örvényibe sodor 
hatna; ’s isten mentsen olly fénytöl, melly szelid ‘ 
világítás hellyett perzselni szokott. De МЫ az 
idök’ jótévö szellemének , melly a’ tudományokat а’ 
Nilus’ zuhatagin tul lévö tartományokba is elviszi. 
Hálá a’ mivelt lelkü fejedelmeknek, kik tágos ka 
put nyitnak lelkünknek az igaz tökéletesedés’ pá 
lyáján: hogy a’ tudományos egybeköttetések’ sz. kö 
tele csaknem az egész földteke’ lakosira, egyik vi 
lág’ sarkától a’ másikig, kiterjedjen. _ 

Midön az érintettem tudományos összeköttetést 
akarná a’ m. academia Moldvával szöni, nem kétlem 
a’ világpolgárság mellett rokonink iránti voпszó 
dás is lelkesíti, ’s kötelét a’ hajdani szoros kapocs 
ból fo'nmaradt arany fonál is vastagítja. Idv neki 
azért, hogy ezt tenni akarja! - Az igaz, hogy 
mig mások a’ tudományos’ miveltség’ útján Fo'lemel 
kedtek , Moldva századokkal hátramaradt ; de a’ sze 
l‘id béke’ véd szárnyai` alatt az ébredezö világosság’ 
sugárai fölötte is kezdenek terjedezni, igen a’ szor 
galomnak mindennemü ágai eleven munkásságban 
forogni. s igy vannak ma termé'szetesen a’ftudo 
mányoknak is beavatottjai, kik közjôra törekedö 
emberked`éssel megfelelhetnek az` academia’ oh2ijtá 
sának, söt segéd munkássagok által nemcsak a’ mold 
vai, hanem a’ nyelvet vesдe": bessarabiai magyar 
rokoninkról is “) az oláh nyelv’`nyomozásával bö 

l 

 

*) Bessarabia va y Besso-Tihraca a’ haid‘aní Comaniá 
пaй. késöhb `oldvzinak is, szegletét képezte. Nevez 
teték némell ektöl Bucsák-orszfignalc is eme’ tatár 
szótúl: Butsc ak, melly szegletet 'elent. Ebhen volt 
a’ milkovai püspökségnek neszterl ehérvári (törökù'l : 
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vebb adatokat közölhetnének édes honunkkal; ’s ala 
posb felvilágosítást tehetnênek mint Julián (11it IV. 
Béla---), Plano Carpini (kit IV. Incze, -) és 11и11111 

` quis (kit IX. Lajos franczia király - küldöttek irala 
a’ tatárokhoz); értesítésök pedig egy Turkolyi’ söt 
Orlay’ tudósításánál is mindenkor hitelesb maradna. 

Erdélyi hazánkfiai t. t. Dr. Viola .Iózsef úr , az 
austriai agentia’ és moldvai fejedelem’ rendes orvo 
sa, arany sarkantyus vitéz ,_ és az austriai polg. arany 
érdempénz’ tulajdonosa ’stb, mint dec. 14-kén 151s2 
vásárból hozzám intézett levelében is 'buzgón ernlí 
lé, kész_ a’ t. m. academia’ felszolítása után a’ k62 
mlmlxálkodásra: kit a’ Jxülföldi levelezö tagok közé 

‚ fölvétetni - csak azon szempontból is , hogy ö már l 
ezen utazásba` küldött jegyzeteivel iigyünkbe be~ 
£o13’ ni SziveSkedett -- a’ t. m. academiának alázato 
san ajánlok. _ 

akiermani) esperességi keriilete, Csöbörcsölz neveze 
tíi legnépesb magyar mezövárossal. Erröl Zöld Pé 
lter,Molnár János’mägyar Könyvháza’ III. szakaszában, 
értesitett; fö tisztelendö Martínotti, Jászvásárból 1779 

‘ dik mains’ 29~kén Sulzerbez költ olasz levelében -- 
mellyet Benkö' Milkoviájában olvashatni- 11i153` az~ 

' akkor is fennálló sz. Lászlótúl épitetett templomot is 
emliti. Vannak jelenleg is Bessarabiában magyarok, 
`de a’ kik (kivált mióta a’ Pruth lett Moldvának ke 
leti határa) uralkodójok alalt katholikus papra szert. 
nem` tehetvén, sza ora lé tekkel nemzetlenednek el; 
ez aй oka, hogy {özülöi a’ nyelv és Vallés Mold 
vának Huss nevíi városában -- mint emlitettem —- 
sokat Ietelepitett A’ benmaradlak többnyire neszter 
fehérvári _kerületben laknak; ’s ámbár eloláhosodtak 
is, a’ lrz'líz‘ és ismaz'li oláhoktól (a’ ma ar nyelv’ sa ‘iátságát az oláhba átöntvén) igen küîgnböznek. Ezt 
Р: Sándoruak ’s t`öbb más moldvai magyar toko 
nmknak, kik Bessarabiát beutazták, tapasztalásokból. 



ToLnAnÉK 





'A' moldvai püspökségekröl. 

A’ mulandóság’ nagy teremében, e’ világban, 
sok nagy tárgyokat feláldoza lmár az ido-pap az 
enyészetnek. Ennek szentelte ö a’ moldvai püspök 
ségek’ történeteit is, összehamvasztván csaknem em 
léköket is. `Az idö’ emésztö hatalmával szinte egy 
kézre dolgozott a’ hajdani történetirólmak azon szoká 
sa is, mellynél fogva «- midön a’ természeti tünemé 
nyek’etmapq hold- fogyatkozásokat, szeleket’s több 
eff‘eleket luven feljegyeztek -T a’ vllági és egyházl 
lefgefrdekesb dolgokat, a’ késö ivadéknak nem lucsin 
kara’ra, elmellözték,l feledékenységnels adták. --- Igy 
törtent , hogy hozzank is a’ milhovaz., argyasi (ar 
gi), seretÍu' és ba'kói püspökségeknek csupán ne-- 
vei szállának által. A’ történeti nyomoŕzásból azon 
ban a’ messze távul-homályon is azon világosság 
szürödik által, hogy a’ milkói legrégibb és terjed 
tebb volt. Ezt némelly pápai bullák megkülönböz 
teй]1 az argyasitól; más történeti adatok .pedig u» 
gyanazon egynek vélik lenni, állítván: hogy az ar 
gyasi név az Oláhországba‘n keblezett Argosz, Ar 
gis, Arga nevezetü helységtöl (hol háborgós idök 
ben fö papja menedékhelyet keresett és lelt) ragadott 
a’_m’ilkói püspökségre. Ez állítás annál hitelesebb, 
minel _bizonyosb: hogy‘a’ milkói püspökségnek ve 
ranczz eзрeгeззе}; kerülete Oláhországba behatott. 

Mi a’ serethi püspökség’ eredetét illeti, ezt l 
már bizonyosabban tájékozhatjuk. A’ milkói püs 
pökségnek u'gyanis 17 egyházi kerülete közül 
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egyik, a’ hason nevü folyam mellett éjszakra fek 
.Vö mezövárastól seretÍzí esperesseignek` neveztetett. 
A" sok viszontagságoktól hányatott milkói 116s11ö11 
ség 1345. körül elpusztu'lván , igen hihetö: hogy ez 
ìdön vonult a’ püspök serethi kerületébe, megyé 
jét onnét kormányozandó. Sok historicusok Laskó 
vagy Laczkó moldvai fejedelmet említik, ki1370 
dik évben V. Orbán pápát felszolította volna az ö 
örökös városában (Sereth) történendö püspökség’ 
alapítására: mit a’ pápa szivesen teljesített, a’ kalo 
csai metropolita alá rendelvén a’ Domonkos’.szerze 
teseinek lakjában einelt ’s gazdag jövedelemmel el 
látott püsp. széket. (Baron. ad an. 1370. Kowiatko 
Witz és Vading Annal. ord. Min). Alig lábado 
zott fel itt a’ püspökség, ’s már 1400. elején a’ bé 
kétlenség miatt Bákó (némelly földabroszokon Bras 
kovia és Braislov) a’ hajdani milkói püspökség’ mold 
váni esperességi kerületének mezövárosába költözött: 
hol jó és bal sors között ватт-6416! -, el 
végre csak bákói czím alatt a’ jelenkorig fenmaradt. 
Nein leend `unalmas rövid történeti jegyzetektöl ki 
sért pillanatot vetm‘ink az említ'ett megyék’ püspökei 
nek - a’ következö lapra, Benkö’, Bandin’ ’s t. m. 
szerkeztök’ irományaiból, évrendbe szedett - ne 
vökre, fìgyelmezve eme’ rövidítésekre: hogy dom. 
Sz. Domonkos szerzetbelit , min. minoritát’v. Sz. Fe ` 
rencz’ rendén lévöt, p. Лед/И. püspöki helyettest 
jelent. 
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А‘ 

köriil. 
1096. 
1227. 
1273. 
1332. 
1372. 
1375. 
1418. 

1421. 
1438. 
1466. 
1469. 

`1471.' 
1484. 

1494. 
1504. 
1510. 
1511. 

1519. 

L 

milkoi vagyis argyasi 'päspökse'gbe/i. ' 

N evek. 

Lörincz. 
Theodoric. 

` Tamás. 
Vitos. 
JobeIin. 
Miklós. 

János (de antiqua 
villa). 

Hunyadi Pál. 
Gergei. 
János. ‚ 

Ondolay László. 
Mihál. 
Péter. 

Batka Tamás, dom. 
Ilsvai Pál. 
П. László. 
Demeter. 
П. Mihál. 

J egyzetek. 
Lörincz püspök 

a’ keesd , orbou és scepus 
(kezdi, orbai és sepsi) pù's. 
megyéhez tartozó székely 
papokhoz irván , Mihál el 
dödjét is emll'ti. 

Miklós pl'ispök 
Magyarországból копий 
nyozta megye'jét. ` 

1466. (mikor a’ mün 
chenimagyar codex Tatro 
son iratott) János, a’ bel 
viszályok miatt, nem la 
kolt állandóul Milkóban. 
Il. Mihál volt az, ki, a’ 
feldúlt püs ökséget vissza 
akarván ïál l'tni, Tatroson 
egyházi zsinalot. tartott. 

Batka Tamásról. 
Ferrar Zsigmond, De re 
bus hungarica e pro 
vinciae ordinis Prae 
dic at or um czimü mun 
kájának 411- lapìan, ezt ir 
ja: „Fn Thomasßatka hun 
ga rus abAlexandro VLPon 
tifìce in Moldavia e isco 
pale onus suscepit 494.“ 

l 
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Év körül. 

1380. 

1395. 

1400. 

1414. 
1431. 
1451. 

1497. 

_n 

1603. 
1605. 

1618. 

1624. 

А’ seretÍz-ba'kói püqJök-ségben. 

Nevek. 

Jaslozebince An 
drás , dom. 

Martini Ist. dom. 

Sartorius „На. dom. 
Zajoncek Ist. dom. 
Erneber Tam.dom. 
Roza .Iános, dom. 
Zagrodina Tamás, 

dom. 

.___-_ 

Quirini Tam. dom. 
Jeromos , min. 
Lubieniczki, dom. 

Valerian. 
Goiski Adám, min. 

BogaslavicsAnd 
ras, mln. 

Fredгo Miklós,min. 
Deodat. 

Jegyzetek. 
Ezen pù'spökök иду 

püspöki helyettesekre nèz 
ve észre kell venni: hogy, 
löbbnyire (mint nevök is 
mutatja) lengyelek levén , 
megyéjeket hazájokból i 
gazgaták. 

Jaslozebince , Erzsébet 
magyar királynénknak volt 
gyóntató atyla', ’s Budán 
Lajos királynál, mint kö 
vet , megfordult. 

Sartorius sürgette IX. 
BontiFacius pápaalatt a’ se* 
retbi püspöki széknek Bá-. 
kóba történendö темы: 
mi azonban rögtön meg 
nem történt; mert csak 
1431 -ben kezdének élni. 
Sereth-bákói nevezet 
tel. 

Az egész VI-ik.század 
ban, talán a’ vérengzö ha 
dak miatt, f6 ör `nélkù'l 
maradván e’ megye, pù's 
pöki nevel: nem emli'tet 
nek~ VIII. Kelemen ápa. volt az , ki ismét 1600. Евп 
detén fölélesztette; de olly 
lassú volt az ébredés, hogy 
40 év шёn is öt na ma 
уar hel séget (hajdan ple lgiániákat csak egy pap kor 

mányozott. 
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É körül. 
16 33. 

1651. 
1670. 

1681. 
1693. 

1700. 

1711. 

1715. 

1717. 

1733. 

1738. 

1764. 

1779. 

N evek. J egyzetek. 
Zamoìski J án. dom. 

Ennek hel yette 
Se (1647. köl‘l'il) 1617- ben "Bandin 
scopiai Вanда“ Márk a liakoi puspokrlak 
Mark min. rol ezt ir]a:„Domus eplgco.. 

_ ‚ ‚ pa1íз aс1_ septemti‘ionalem KurSkl MatyaS. partem civitatlsjacet- Do 
Parcovich Péter, mus haec ep‘i'scopalis vul 

maj‘d Tapolczai I t ‚ , Р te quae domusnon'aeque per s _vajn s a r temporum vlclssitudmes et 
Cs1ki,magyarok. volubiles Principum Mol 

Dluski Jakab, mju. daviae conditiones atque 
Cieszeiko Amand `per.mcuriam,_unaeum Ec 

dom “wm m’ 
Bugánszki Szanisz- g ` 

ló, min. 
Lubienniekki 

nos , dom. 
Skrzetnski Adrian. 

min. 

Pa‘rysieviwicz Jo- ' 
sephat.' min. 

Slubicz. Zalenskh 
Tamás, dom. 

Jezienski Szanisz 

J á 

ló, dom. 
Karwosiceki Do 

mokos, min.; p 
helytt. 

Martinotti József, 
olasz. min. 

go Monasterium vocatur,‘ 
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A’ Vajdához irt Петя. 
Kegyelmes Herczeg! 

llletö kormányom’ kegyes engedelme mellelt a’ t. 
magyar academia’ útasitása szerinti tudományos szempont 
ból a’ Herczegsé ed’ kormzinya alatt boldogul éló' magya 
rokat e’ folyó ónapban meglátogattam. Orült lelkemz 
hogy a’ Tatros és Pruth közti Foldön, föleg a’ bzikói és 
románi kerùletekben (czinut) annyi ezer hiv chareeterl'i` 
magyarokra találtam; örl'ilt lelkem, hogy ezek Hercze . 
séged’ virtusait mindenl'ítt egekig magasztalák- Kegye - 
mes Herczeg! jól tudom én, hogy a n'agy lélek lenni 
inbább mint bámultatni kiván; igen, hogy valameddig 
a’ hivatali érdem, addig a’ Herczegségedé is tisztcletben 
leszen; azonban, midön Moldvából olly örömérzettel 1é 
pek ki. mellyet talán a’ Sequana’ és Themse’ pан-[111í101 
soha kebelemben nem hozhaték, méltóztassék megenged 
ni, ha még a’ távul hatärszêlekröl is magyar rokonim 
iránti atyai áldását lelkem’ teljessógéböl hálálnm, és öket 
továhbi kegyes pártfogásába móly alázatossággal ajánlom. 

Hálámhoz ‘ bátorkodom mellékelni iigyelmeztetése 
met is. Az anyatermészet Moldvát sok javakkal megál 
dá: ’s ezeket, mint tapasztalám, Herczegséged’ fáradhat 
lan lelke naponként feite eti. Nem utolsó helyet foglal a’ természet adományai lrözött a’ savanyúviz (borkútl, 
mellyben azonban Moldva iránt mostohálkodni látszott, 
mint maga Kantemir Demeter hajdani herczeg bizonyl'tja: 
„Gesund-, Sauer- oder mineralische Brunnen hat entwe 
der Moldau gar nicht, oder sie sind noch versteckt“, ’s 
mint niagam is tapasztalám. Nekem adatott azon szeren 
cse, hog Herczegséged elölt a’ természetnek egy illy 
elrejtett {incsét fólfedezzem: t. i. Doftánfalván (a’ hákói 
czinutban) utazván, értésemre esett, hogy ök a' Nyimire 
hegyén egy köbül csergedezö borkutra találtak, melly 
nelc Vize olly erò's, hogy minden fa, ù'veg ’s cserép edényt, 
noha szelelö lyukat hagynak, szétpatlant; gyógyitó ha 
tása pedig ollyan, hogy a’ görcsben', száraz-betegségben, 
’s más pyavalyákban senyvedöknek visszaadja az épséget. 
Ezt azok álh’ták, kik esztendökig vollak ágyhoz szegezve ’s magokat az emlitett borkúthoz vitetvén, azt olly` o a nattal használták, hogy még ma is egészségesek; de 111 
resztelni az út-csinálás’ tekintetéböl nem merészlik. 

Kegyelmes Herczeg! hölcsen méltóztatik tudni, mint 
lettek közhasznuvá csakuem minden borkútal<5neinlenne-e 
méltó ez is a’megvizsgáltatásra'? Herczegséged’mély 1111111 

О 
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‹w` vî-r1.1 .1_1 

tasa Рощa meghatározni- Engem mínden esetre eme’ gondolat 
vigasztaland, hogy alázatos figyelmeztetésemmel kereszté 
nyi kótelességemnek, mellyel a’ közlót mindeniitt és min 
denkor elömozditani mindenki tartozik , megfeleltem. 
Egyébiránt sth. 

Gyimes, october’ ‘2S-kán 1836. 

álázatos ищем; szolgáia 
P. Gegö m. k. 

Válasz. 

Beveren de Pater ! 

Litteras Reverentiae шее 
de dato 2li-ae Octobris a. c. 
Gyimesino exaratas, ac No 
bls substratas , percepimus; 
et relate ad demissas gratias, 
(рaз ob benignam propen 
sionem, qua in Hungaros Re 
gimini Nostro Subditos , du 
cimur , Reverentia Tua No 
bis referre non intermisit, 
reponimus: quod prout in ge 
nere paterna Nostra cura 
ac sollicitud0, totusque ani 
mus eo vel maxime tendat, 
ut universum Moldaviae po 
ulum , cujus gubernacula äivina favente clementiaNo 

bis concredita habentur, pro 
posse bumano fe1icem_ redda 
mus; ita etiam in specie opti 
mam in pectore nostro ali 
mus voluntatem Hungaros 
per Principatum Moldaviae 
degentes, non tantum ut ii 
deles subditos Nostros fo 
vendi, vаrата etiam tam 
quam prosa'piem nobilis gen 
tis шприц“, pеr quam, 
seculis superlorlbus, familias 
quoque nostrae Smrzajanae 

моы). йтм. 

’ táplálunk 

Tisztelendö Atya! 

Tisztelendöséged’f. e. octo 
ber’ 2li-kán Gyimesböl Hoz 
zánk irt ’s Elönkbe terjesztett 
levelét megkaptuk; és ille 
töleg azon alázatos köszöne 
tête ‚ mellyet a’ mi Копи‘! 
nyunk alá tartozó magyarok 
iránti jótékony hajlandósá 
gunkèrt. megtenni e1 nem 
mulasztott, viszonozva aт: 

`fе1е1]й1i: hogy valamiut a’ 
mi atyai gondunk, szorgal 
munk és egész lelkù'nk oda 
irányozvák, hogy az egész 
moldvai népet, mellynek 
igazgatása Isten’kegyelméböl 
ránk bizatott, emberi te 
hetségünkhöz képest boldo 

l'tsuk közònsé esen; ugy 
{ù'lönösen legjo b akaratot 

kebelù'nkben a’ 
Moldvai - F ejedelemségben 
lakó magyarokat, nemcsak 
mint hiv alattvalókat ápolni, 
hanem ugy is egyzersmind, 
mint szakadékát azon nemes 
magyar nemzetnek, melly 
által feljebbi századokban a’ 
mi Sturzai családunk’ boldog 
emle'kezetü elödei a' magyar 

7 
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iae memoriae Majores inter Proceres Hungariae benigna adoptati. juri usque ac pri 
vilegiis Nobilitatis hungari 
cae insigniti exstitere, peculi 
ariter protegendi. 

Relate autem ad insinua 
tionem, quam Nobis intuitu 
scaturiginis acidularum , pе‘ 
culiarem vim medicantem, 
uti dicitur, praeseferentium, 
facere placuit: dibitam a 
nimi Nostri gratitudinem 
significamus; Deputationem, 
rem uberius investigaturam , 
et super detegendis ope artis 
chymeae ejusdem acidulae 
constitutivis partibus, ех 
actam Nobis relationem fa 
cturam , ad faciem loci mox 
ordinaturi. ` 

Datum in Metropoli Nostra 
Jassiensi die 5. Novembris 
1836. 

M. Stourdza. 

\ 

n_emesség’ jogaival és 2z1i11111! 
ságaival èkesl'tve ‘va1ának, 
kiváltképen védelmezni is. 

Ezt a’ jelenkorban egy magyar származatu fejede 
lemtöl. --- De maradtak a’ hív magyar alattvalókhoz 
mutatott fejedelmi pártfogásnak a’ hajdankorból is 
jelei; például P. Bandin’ 

Basilius Dei gratia Princeps 
Teri'arum Moldaviae. ч 

Deposita est a’ Civibus Ba 
koviensibus querela contra 
Reverendissimam Paternita 
tem vestram: acsi sacerdo 
tem ungarum Parochum Ba 
koviensem indigne штaт. 
et ех propria 'domo exturba 
re vellet. Quare serio Reve 
rendissimae Paternitati ve 
strae mando, ut sacerdotem 
illum ungarum interturbare 
abhiuc non praesumat, nec 

Azon ielentésért pedig, 
mellyet, a’ mint mondják 
különös gyógyerò'vel biró sa 
vanyúviz’ tárgyában tetszett 
tenni, tartozo köszönetün 
ket jelentjù'k; a’ dolgot bö 
vebben megvizsgálandó, és 
a’ savanyúviznek vegytanilag 
fölfedezendö bensö [i111i111o 
niról Minket tökéletesen tu 
dósitandó kiküldöttséget a’ 
hely’ szinére nem sokára. ren 
delendl'ink. 

Költ Jászvásárban, novem 
ber’ 5-kén 1836. 

Stourdza M. 

‘ nyujtottak 

kézirata szerint. 

Vasul Isten’ kegyelméböl 
moldvai fejedelem. 

A’ bákóifpolgárok panaszt ötiszt. atyasá od ellen , hogy roszul bánnéïi a’ 
bákói magyar pappal, és 
hogy öt ón házából alíarná 
kihajtani. Minél fogva egész 
komolysággal paracsolom f6 
tiszt. atyasúgodnak: ezután 
az emll'tettem magyar papot 
bolygatni ne merje, sem a’ 
tisztes polgárokot becstelen 
’s rnegvetö lmelt-"Atlan sz1111111 
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honestos cives verbis inho 
nestioribus et contumeliosis 
(proutintellexi) ai'liciat; alio 
quin si semel adhuc de Re 
verendissima Paternitate ve 
stra conquesti fuerint, sciat 
indignationem meam incur 
suram , nullo unquam tem 
pore obolendam, imo citius 
se discessurum speret, quam 
illum Parochum, quin 
decim annis in hac Provin 
cia digne et cum aediñcatio 
ne omnium suo {пастз est 
oilicio. Interim Reverendis 
simam Paternitatem vestram 
recte valere cupio. 

Jassis. 15 July. 1647. 
Reverendissimo Domino 

Marco Bandino Archi-Epi 
scopo Martianopolitano red 
dantur. 

kal (a’ mint értettem) ne il 
lesse; mert ha még egyszer 
panaszt teendnek {б tiszt. 
atyaságod ellen, tudja meg, 
hogy soha el nem felejthe 
tö neheztelésemet nem ke 
rííli el; söt tudja meg azt, 
hogy hamaráhb el menend 
innét mint azon pa , ki ti 
zenöt év (Нa sikerre hirdeti 
az isten igéjét, és mindenek’ 
lelki èpù'léséyel felel meg 
hivatalának. En azonban f6 
tiszt. atyasá odnak jó egés 
séget kiváno . 

Jászv. Julius 15. 1647. 
Adassék f6 tiszt. Bandin 

Márk martianopoli érsek 
nek. 

P. Bandin moldvai piispöki helyettes’ hi 
vata‘los levelének töredéke. 

Ja'uwísa’rról. 

Templum Catholicum u 
num ligneum supra lapide 
'um fundamentum, et illud 
Parochiale, :de quo ab ali 
quot Annis multae lites et 
c'onten tiones , plurima vero ‘ 
scaudala eXorta: de quibus 
ut certam dare possimus Яп 
formationem, de possesso, 
et possessore loci et tem 
pli prius loquendum 5 et ne 
ull‘i parti magia nos favere 
quisplam susplcetur, ex au 
ditis et de visis veritatem 
testablmur. 

Posquam Nos ex Dei gra 
tia et sedis Apostolicae fa 

Jászvásárnak egy fa (le k6 
alapra êpůlt kath. anya 
temploma van, melly miatt 
nehány évek (Нa sok pör ’s 
meghasonlás, de legtöbl) hot 
ránkozás történt: mellyekröl 
hogy bizonyos értesl'tést ad 
hassunk, elöbh a’ hely’ tem 
plombirtokáról és birtoko 
зёл-61 kell szólanunk; ’s hogy 
egy résznek se láttassunk in 
kább kedvezni, a’ halloltak 
és látottakról igazságot bi 
zonyl'tandunk. 

Miután mi Isten’ ke e1 
méböl és a’ sz. szék’ kedve 

7. 
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‘юrе in Moldaviam destina 
ti venimus, actu tum popu 
lus Catholicus agminatim ad 
Nos suplex aecurrit, ac in 
praesentia Reverendi Patris 
Gaspari a Notho min. Con 
vent. hoc a Nobis eniхe ro 
gavit, ut Parochum Unga 
rum , utpote suae lingvae , 
Sacerdotem procurarem. Pa 
trurn missionariorum inso 
lentiam reprimerem , propter 
quorum agendi licentiam 
nullus Sacerdotum Jassys 
moraripotest. „Ideo nos — 
inquiebant -— Barbaris in 
moribus similiores , et nostri 
ñlii ac ñliae, quasi bruta ani 
lnalia, sine pietate ac religi 
one succrescunt. Hi missio 
narii nos non docent, 1i1í0s 
que nos docere volentesim 
Pediunt; Parochiam'per ne 
fas occuparunt, iurgia et al 
tereationes fovent. unum et 
alterum annum hic moran 
tur, et rursum abeunt: scan 
dalisant , no'n aedilicant. Un 
de accidit, ut numerus сa 
tholicorum non solum im 
minueretur, sed etiam Cri 
stianae devotionis ardor in 
omnium nostrum animis pе 
ne exstinctus in dies deßoe 
ret.“ His ego auditis, primuin 
ob oculos posui honorem et 
aestimationem Sacrae Con 
gregationis de propaganda fi 
de etc. 

Anno Domini 1645- evolu 
to Festo Nativitalis Domini 
supervenit ex Italia R. P 
Franciscus S era Natensis 
Missionarius in. Convent.; 
quo viso et audito, iterate 

zéséböl Moldvába rendelva 
lévén ide érkeztù' nk, azonnal 
a’ kat. nép seregesen liozzánk 
folyamodott, és [.Notho 6:1s 
par atya’ jelenlétében' azért 
esengett elöttünk, hogy sze 
reznék nekik magyar papot, 
tudniillik nyelvökbelit. A’ 
missionarius atyák’ dölyfös 
ségét pedig lealáznám, mint 
hogy az ö bánásmódiok miatt 
semmi pap Jászvásárban meg 
nem maradhat. „Ezért mi -- 
mondák 6k -- erkölcseinkre 
nézve a’ vadakhoz hasonlók` 
levèn, Iiaink és leányaink is, 
mint az oktalan állatók, min 
den buzgalom és vallás nèl 
kl'il nönek fel. Ezek a’ mis 
sionariusok minket nem ta 
nitnak, más minket tanita 
ni akarókat pedig gátolnak; 
az egyházi megyét törvény 
teleniil foglalták el; a’ czivó 
dásokat és perlekedéseket 
szeretik', egykét esztendeig 
itt tartózkodnak , és ismét 
elmenek: botránko'ztatnak , 
nem hogy épülésù'nkre len- 
nének. А’ honnan történik. 
liogy a’ katholikusok’ száma 
nemcsak kevesedik, hanem a’ 
keresztényi ájtatosság’ neve 
majd midnyájunk kebleben 
bülede’zve napról napra sz11 
nik.“ En ezek hallására sze 
mem elébe függesztettem a’ 
vallásra i'igy elö szent congre 
gatiónak tiszteletét ’s becsl'i 
Ietét Stb. 

Ezekre 1645 eszt. Karácson 
innepei után Olaszországból 
érkezett T. Ferencz atya, 
kinek látására és hallására 
ismét csapatonként hozzánk ' 
змеи a’ nép panaszkodólag 
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populus ad Nos turmatimQ 
confluxit conquerentes et ex 
postulantes, quod cum {рзí 
petant ammotionem missi 
onariorum ex sua domo pa 
rochiali , nos insupcr quae 
relas eorum augeamus. 

Plena domus et area po 
puli frequentia , qui sic lo 
quendi initium fecit: „Notum 
est nobis Sacrae Congrega 
tionis Nomen. quod nos debi 
ta cum obedientia venera 
mur; curam de nostra salute 
et sollicitudiuem audivimus , 
quam nos cum gratiarum a 
ctione suscipimus: illud ve 
hementer miramur , quod 
expensam liberaliter et adeo 
inutiliter largiatur. Jam duo, 
iam tres Itali hic morantur, 
cum quihus hi missionarii sua 
ne otia garriendo tractant; nolgais nec concionantur, no 
biscum nec spirituali con 
versatione utuntur; Confes 
siones quidem sive valachica 
sive ungarica lingua factas li 
berrimc excipiunt , etiamsi 
nec verbulum intelligant: 
unde quoties nostrum aliquis 
confitetur, nullam instructio 
nem et spiritualem doctri 
nam ab iis accipit , sed qua 
lis ad confessionem accessit, 
ne pilo quidem melior reces 

lsit. At vero ltaligvixin ma 
ioribus solemnitatibus Eccle 
siam frequentant; tunc etiam 
quando vcniunt, aut sedent 
et garriunt, aut uno genu 
flectunt, et capite cooperto 
alteri genu se appodiant. Qui 
cunque et undecunque ve 
niat nostrae lingvae Sacerdos, 
nec in domum , nec in tem 
plum admittunt; certum ac 

és kivánólag, hogy ne зиг 
porl'tsuk bajaikat, miulán 6k 
a’missionariusok’ (111110z15 
tásaért könyörögtek. 

A’ Мz és az udvar 16r11 
ve volt nép el, ki igykezde 
s`zólani: ‚, smeretes elöt 
tünk a’ sz. eongregatio’ ne 
ve, mellyet mitartozó en 
gedelmességgel tisztelù'nk', 
hallottuk, mino' szorgalom 
mal ’s gonddal akarja elö 
mozdi'tni a’ mi boldogságun 
kat, melly irántunki gon 
doskodását mély hálaadással 
veszszl'ik; de azon nagyon 
csudálkozunk, hogyr böke 
züségét olly hasztalanúl pa 
zarolja. Maid két majd há 
`rom olasz itt tartózkodik, 
kikkel csevegve kózlik dol 
gaikat ezek a’ missionaria* 
sok; mi hozzánk sem sz. be 
szédeketnem tartanak. sem 
lelkiképen velünk nem t:5i‘ 
salkodnak; gyóntatnak u 
gyan akár oláhúl akár ma 
gyarúl, bár еду szótsem ér 
tenek: honnét következik, 
hogy bárki. közülù'nk гуди 
ièk, semmi (дамы, sernmi 
lelki tanl'tást és vigasztalást 
nem nyer, hanem mint a’ 

ónáshoz iárult, ug egy äîijszállal sem jobbuli’fa tá 
vozik el onnan. Az olaszok 

Eedig a’ legnagyobb innepe en is aligjelennek meg a’ 
templomban; ’smikor meg“ 
jelennekis, vagy ülnek és 
csevegnek, ‘юду egy térd 
del téi'delnek ’s fódött fö 
vel másik térdökre 1611111a2 
kodnak. Bárki‘ ’s bárhonnßn 
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lpersuasum nobis est, quod 
sacra Congregatío de missio 
nariorum insolentia nihil 
sciat. Parochíam nostram 
inique invaserunt, violen 
ter occuparunt, Parochos ex 
turbarunt.“ Interrupit ser 
monem Pater Gaaparus afiir 
mando suum Conventum es 
se hoc loco, et templum ad 
conventuales spectare. 

Po ulus ad hoc ita replica 
vít: „ 0c jam saepius apud Il 
lustrissimum Principem no 
strum isti monachi agita 
rant, sed nihil unquam ef 
fecerant. Isti novelli et pe 
regrini magis volunt _ sci 
re, quam nos inquilini et 
Gives. Nos hic sumus nati. 
educati, et aliqui nostrum 
ootuagesimum agunt an 
num; ita nos accepimus , íta 
vídímus, ita Parentes nostrí 
nobis narrat-uum quod fun 
dus iste Ungarící po uli a 
condita hac civitate uerit; 
quando haberi potuit Paro 
chus hunc locum inhabítavit, 
neque ulli mortalium hoc 
in contraversiam venit: ni 
sí a tempore Alexandr-í Vaj 
vodae1 cui a consiliis fuit 

idam Graecus nomine Bap 
шзы , et ad ínstantíam quo 
rundum Italprum Advena 
rum , inscio populo a Prín 
cipe Alexandr0 datas confi 
xit litteras , quibus hoc tem 
pellum, domum et fundum 

` míssíonariis monachis dona 
ri simulavit. Magna hic ap 

jöjön a’ mi nyelvünkféle 
pap, sem a’ házba sem a’ 
templomba nem eresztik 
be; mi tehát meggyőződ 
ve bizonyosak vagyunk ar 
ról , hogy a’ sz. congre alio a’ missionariusoks dölyëéröl 
semmit nem tud. A’ plébá 
niánkba igazsávtalanúl jót tek be , erőszakosan foglal 
ták el, apiainkat kíűzték.“ 
A’ beszé et félbeszakasztotta 
P. Gáspár, erősl'tve hogy a’ 
templom és klastrom а’ mis 
sionariusok’ tulajdona. 

A’ nép erre így viszo 
nozott: „Ezzel már gyakrab 
han a’ mi kegyes fejedel 
műnknél is voltak ezek a’ 
szerzetesek, de soha semmire 
sem mehettek. Ezek az újon 
czok és idegenek jobban a 
karják tudni ezt, mint mi 
itt lakók és polgárok. Mi itt 
születtünk, neveltettün k és 
némellyek közülünk már 
nyolczvan évesek; mi ezt 
ig találtuk, így láttuk, atyá 
ín c szájról szájra így adták 
által. hogy ezen telek a’ vá 
rоз’ kezdete óta mind`ig a’ 
magyaroké volt; a’ mikor 

apunk lehetett, e’ lhe l’yet ő lakta: mi egy ha 
landónak sem esett elle 
nere; és csak Sándor vajda 
idejétől fogva, kinek Baptis 
ta nevü görög ta nácsosához a’ 
né ’ tudta. nélkül kél-elemle 
ve et n ultva némelly 16%. 
vény o aszok, Sándor feje 
delemtől adatott levelet köl 
tött a’ tanácsos, mellynek 
erejénél fogva a’ templo 
mocskát, házat és telket a’ 
szerzetes missíonaríusoknak 
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paruit im peritia illorum mis 
sionariorum , quod tali d0 
natione fuerint contenti. 
Princeps propria donare po 
test '; aliena si donat, tam 
diu valida est dbnatio , 
quamdiu imperat; exspirante 
eins dominio, eXspirat iiimul` 
aliaenae rei donatio. Deinde 
non solum nos populares 
miramur, sed ipsi etiam ro 
ceres Moldaviae: qua ron 
(в et quali mente donatio 
ne Alexandri eX authoritate 
Princi is allegare missiona 
rii au ent? quam foede e 
iectus ille ex Principatu. 
Graecus ille Baptista frusta 
tim. ut perfidus, in ipso ci 
vitatis conspectu discisus et 
miserrime perditus. Qualem 
donatorem, qualem patro 
num illi monachi obtrndunt, 
nec tamen ipsos pudet? mo 
‘гей bilem, movet omnium 
stomachum sola illorum re 
cordatio. llli quoque Itali, 
horum monach orum ad voca 
tores et promotores, partim 
e vivis cesserunt, artim alio 
migrarunt; Popu us adhuc 
aliqua eX parte durat. Jam 
vero quod superest, vel 
hinc abeant, vel sibi locum 
in civilate quaerant; Paro 
chiam inique non occupent: 
ut si Deus aliquem nostrae 
linguae Sacerdotem adduxe 
rit, quiete domum parochia 
lem inhabitet.“ Ad haec, et 
multa his similia populo re 
spdndimus, nos alia vice de 
iis judicaturos; interim cum 
Patre Gasparo vivant in pа 
ce. 

` Isten könyörù'lve 

ajándékoztatni hazudta. In 
nen egyéb nem világlik ki 
mint nagy tudatlanságok 
azon missionariusoknak, kik 
illyetén ajándékkal megelé 
gedtek. A’ feiedelem csak a” 
magáét ajándékozhatja el; 
másét ha elajándékozza, ad 
dig van ereje ajándékának, 
med dig uralkodik; megsziin 
ve uralkodni, megszù'nik 
egyszersmind másénak álta 
lai elajándékozása- De nem 
csak mi közönségesek csodál 
kozunk ezen, hanem magok 
a’ niOldvai nagyok is, hogy 
minö jo gal, minö észszel 
bátrak ör magoknak 111111] 
donl'tani Sándor általi ajánf 
dékot, ki gyalázattal fosz 
tatott meg fejedelmi széké 
töl. A’ görög Baptista pedig 
minthitszegö az egész város` 
láttára darabokra gyilkolta~ 
tott és csufosan végeztetett 
ki. Milly pártfogóval kérh 
kednek az érintett мerzсте 
sek, még sem pirulnak'? e 
pét gerjeszt miudenkiben 
csak az azokra való ‘7i99211 
emlèkezés is. Азов olaszok 
szinte, kik pártfogóik vol 
tak a’ szerzeteseknek, részint 
elköltöztek ez életböl, részint 
máshová vándoroltak; de a’ 
népnek egy része legalább 
megvan még. Semmi sincs. 
tehát egyéh hátra, mint bogy 
vagy innét távozzanak el, 
‘югу keressenek magoknak heIyt a’ városban; a’ pap-la 
kot törvénytelen ne foglal 
jak: hogy idövel, ha az 

kùldene 
e min elviinkbeli a ot' 6g akhassgy.“ Ezekre eg tfi'ilib 



104 moLDvAr ÚTAzÁs. 

Передние Р0p1110 sumus 
locutl cum Patre Gaspar0, 
que@ etiam nolentem juxta 
01110ii. nostri debitum serio 
n_lonuimus , ut abstineant a 
I‘IXIS. a contentionibus: popu 
1l1n_1 ne spcrnant, sed illís 
satlsfacere conentur. Tan 
dem vii` quidam ñde dignus 
suggessit, ante позы-1i111 ad 
ventum quod me quaesiverit 
Bakoviae quidam Societatis 
Jesu ‘Sacerdos e Transilva 
nia missus in Moldaviam hac 
intentions , ut totam perlu 
straret provinciam, sicubi 
locorum societas Jesu suam 
operam cum fructu anima 
rum locare possit. Ille Pater 
sibi commissa celeriter pera 
ens, unde venerat, rediit. 
.ic de re interrogavi Pa 

trem Gasparum, utrum ali 
quid sciret; aHirmavit Jas 
sis quoque fuisse Ungarum 
Sacerdotem e Transilvania 
venientem, sed an Jesuita 
fuerit, sibi non constare, 
eo quod diversum a Jesuitis 
habitum portavit; imo ac 
cepta licentia Jassis aliquo 
ties Sacrum celebravit, `et 
concionatus est. Hoc audito 
testimonio, subjunXi : ne po 
pulus furore correptus ех 
trema tentet, videtur scri 
bendum esse Patri Gasparo 
Raiki Transilvanicarum mis 
sionum Societatis Jesu supe 
riori , ut vel eundem Patrem, 
vel ех sociis quemcunque 
Ungarum , etiamsi adl tem 

hasonlókra a’ né nek azt 
feleltiik, hogy azo ról más 
kor fognánk itélni; addig is 
éljenek P.Gáspárral békében. 

A’ nép’ eltávozása után 
szót váltottunk P. Gáspárral, 
kit, bárnem tetszett is neki, 
hivatalunknál fogva szí30111 
an megintettù'nk, hogy tar 
tóztassák magokat a’ pörle 
kedésektöl ’s viszálkodások 
tól; a’ nèpet me ne vessék, 
hanem annak e eget tenni 
iparkodjanak. Végre еду hi 
teles férfiu érinté, hogy en 

em mёд;г ide jöttem elött keresett lé en Bákón egy 
Erdélyböl oldvába kiilde 
tett Jézus-társaságbeli pap 
azon szándékkal, hogy az 
egész tartományt megvizs 
gálná, ha hol az emh'tett 
társaság a’ lelkek’ hasznára 
fáradozhatna. Azon atya a’ 
rábizottakban gyorsan e1 
iárván, a’ honnan jöve oda 
visszament. E’ dolog felöl 
tudna-e valamit P. 66s 
pár, kérdezém; azt állitot 
ta: hogä Jassban is lett vol na egy rdélyböl jött ma 
gyar pap, de ö nem tudla 
valljonjesuita volt-e, mint 
hogy jezsuita ruhát nem vi 
selt; sò’t szabadságot kapva 
nehányszor Jasson misézelt, 
es szent beszédet tartott. Mi 
nekutána ezt igqr erösi'tni hal 
lottam, hogy netán a’ nép 
elkeseredve végsö eszközök 
hez nvuljon, tanácsosnak vél 
tem Rajki Gáspár atyának 
mint az erdélyi missiok’ el 
nökének és Jézus - társasága’ 
elöljárójának irni: hogy vagy 
azt az atyát, vagy a’ tár 
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pus, submittat; ut singularis 
effervescentis populi impe 
tum societatis praxis seda 
re velit. Placuít hoc consili 
um Patri Gasparo, et ipse 
met me dictante ín Transil 
vaniam litteras exaravit: ut 
Ungarns aliquis Patrum e 
Societate Jesu quanto velo 
cius advolaret. Quod post 
quam intellexit Populus, me 
scilicet scripsisse pro Unga 
ro Sacerdote, mitior factus 
est- Ego rebus ínfectis con 
{пзпз Bakoviam repetívi, 
tunc quasi novitius exerceri 
coepi in Patientia, humilita 
te, mortificatione, et alia 
rum virtutum classibus. 

Vix duo menses effluxe 
rant, ex Ungaria superiori 
Pater Paulus Beke cum socío 
m Moldavíam appulit, qui 
ob aquarum ínundantíam, 
cum Bakoviam ad Nos veni 
re non potuerit, Vicarium 
Nostrum Kutnarii commo 
rantem requisivít; sic per il 
lum, et per litteras suas se 
excusavit, quod recta ad nos 
non venerit. Interim reli 
ctis impedimentis Kutnarii 
solus Jassium pervolavit: 
partim ut populum solare 
tur, partim щ hospitium si 
bi prope Catholicum Tem 
plum conduceret, aut omnino 
aliam aediculam emeret. I 
pse iam ante notusPatri Ga 
sparo , et a nobis de eo Pa 
ter Gasparus bene informa 
tus, quod is sit e Societate 
Jesu sacerdos , a populo ro 
gatus, et antecedente anno 
vocatus. Attamen his non 
consideratis, nescio quo spi 

zsákból egy magyart ha csak. 
kevés időre is küldjön , ki 
nek bánásmódja a’ felzúdult 
népnek bőszűltségét lecsen 
desl'tse. Tetszett P. Gáspár; 
пa1: illyetén tanácsom, és 
szavam után maga levelet írt 
Erdélybe: jőne minél hama 
rább valaki az erdélyország 
beli Jézus-társasági atyák 
közül. A’ mit midön meg 
értett a’ nép, azonnal szeli 
debb lett. En a’ dolgok” el 
nem végezte után pirulva 
Bákóra tértem vissza; és mint 
egy újoncz kezdém maga 
mat gyakorolni a’ béketürés, 
alázatosság, önmegtagadás 
és egyéb erkölcsökben. 

Alig mult el két hónap`, 
felső Magyarországból érke 
zett P. Beke Pál egy társsal 
Moldvába, a’ ki midőn a’ viz’ 
áradása miatt hozzánk Bákó 
ra nem jöhetne, a’ mi Kut 
nárban tartózkodó helyet 
tesünket (Vicarius) kérte: 
ön levele mellett mentené 
őt előttünk, hogy egvene; 
sen hozzánk nem jöhetett. o 
azonban Kutnárban hagyva 
holmiját, maga Jászvásárba 
sietettt: részint hogy a’ né 
pet vigasztalná, részint hogy 
magának a’ templom, köze 
lében szállást szerezne, av 
vagy pedig más házacskát 
venne. O már azelőtt is 
meretes lévén P. Gáspár 
ral, ez általam is tudósl'ta 
tott, hogy ő lenne a’ néptől 
magának kikért és a’ mult 
évben hivatott Jézus-társa 
sági pap. De ezeket még 
sem véve. tekintetbe , meg 
nem foghatom mi lélektől 



106 MoLDvAi ÚTAzÁs. 

ritu ductus, miram et mi 
seram excitavit tragoediam, 
cuius seriem non refricare ‚ 
sed aeterna oblivione opta 
rem sepelire. Quia vero de 
tragico í11o actu lui'ima 
sunt scripta Sacrae ongre 
gationi, a ud quam, ut su 
premum ribunal, iidem ac 
cusatores et testes esse non 

potuerant, nostri oificii esse 
duxi, de veritate testimoni 
um exhibere , et nec uni nec 
alteri parti {шеи-е, sed rem 
nobishene exploratam sin 
cere proponere. 

Postquam praenominatus 
Pater Paulus Beke cum ali 
quibus sociis, in Moldaviam 
missus Kutnarium appulit, 
relictis ibi socíis, et impedi 
mentis solus Jassium petiit, 
ut illic prope Templum Ca 
tholicum domum aliquam 
emeret, aut saltem condu 
ceret pro hospitio; prius 
qnam vero id fecisset, pru 
dentei' se Principi terrae 
praesentavit, eique se voca 
Jturn a populo ad spiritnalia 
munia exposuit: ac proinde in 
мыши Princeps benevolo 
aifectu ipsum recepit. Inte 
rea temporis Pater Beke 
petiit licentiam a Patre Ga 
sparo, ut. posait celebrare 
Sacrum; prima petitio non 
fuit inanis, admissus ad ce 
lebrandum; secundo petiit, 
negatur illi; die tertia, quar 
ta et quinta repulsam pas 
sus. Media erat quadrage 
sima, incidit in Dominieum; 

vezéreltetve, csodálatos és 
igen szomoru történetet o 
kozott, mellyre nem hogy 
visszaemlékezni , hanem in 
kább örölk feledésbe takar 
xii szeretnéin. Mivel pedig 
azon szomoru történetröl 
sokat irtak már a’ sz. szék 
hez, mellynél mint a’ {б 
itélö hatalomnál minthogy 
nem leheténck ugyanazok 
hizonysaigok kik vádlók, a’ 
mi hivatalos kötelességiink 
nek lenni tartjuk, az igaz 
ságról bizonyságot tenni és 
sem egyik sem másik rész 
nek. kedvezni , hanem a’ dol 
got )ól vizsgálva lelkiesmêre 
tcsen elöterjeszteni. 

Miután a’ fön nevezett P. 
Beke Pál némelly társaival 
Kutnárra érkezett, itt ha у 
ván társait ’s némelly u 
tcrait , személyesen megje 
lent Jászvásárban: hogy ott 
a’ templom’ szomszédjában 
valami házikót venne, av 
vagy csak felfogadna, sz111111 
sul; elöbb m‘intsem ezt ten 
né, igen okosan cselekedve 
a’ tartomány’ fejedelménél 
megjelent, elöadviin hogy б 
a’ néptöl lelki szolgálatra hi 
vatott me , és ennélfogva a’ 
fejedele'm jótékony 1i1111110 
dósággal öt pártfogása alii 
fo adta. Ezen idöközben P. 
Be iе engedelmet kért P. Gas 
pártól , hogy misézhessen; 
elsö kérelme nem volt hiába, 
mei-t misét mondani meg 
engedtetett neki; második, 
harmadik , negyedik , 010 
dik kérelme megvettetett. 
Böjt-középi vasárnap volt. , 
mikor térdre borulva kért 
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supplex privatim celebrandi 
facultatem rogat , negatur il 
li: ad audiendum Sacrum 
Pater Beke se confert, linito 
sacro P. Gasparum ad Alta 
re demissse rазах, ut liceat 
sibi celebrare , aut saltem 
aliquot verba pro populi con 
solatione dicere. Pater Fran 
ciscus calicem ex Altari ra 
puit. Pater Gasparus iisdem 
sacris vestibus indutus pro 
ut celebravit, Patrem Pau 
lum eiicere ex templo vo 
luit. Paulus ad evitandum 
scandalum exire volens a 
populo per vim retinetur, et 
iubetur concionari. Pater 
Paulus primo, Secundo, ter 
tio recusat. Fit clamor, tu 
multus, minae in Patrem 
Gasparum, et a verbis ad 
verbera populus inclinabat; 
ut ergo populi furorem Pa 
ter Paulus sedaret , signo 
sanctae crucis se munit, pro 
suprimenda seditione aliquid 
dicturus. 

Vix Sanctissimae Trinita 
tis Nomen expressit, per me 
dium populum P. Gas arus 
involat, una cum P. ran 
cisco , ut Patrem Paulum ba 
culis et securi contusum eli 
minaret; sponte recedit P. 
Beke, populus invalescit. 
P. Franciscus securim vibra 
vit, et primarium Civem Ca~ 
tholicum, ipsi Principi no 
tum ̀ et charum, in capite per 
cussisset, ni quidam miles in 
conserta multitudine adven 
шзы, etretrorsum stans de. 
repente manubrium ap re 
hendisset. ac Georgius ut 
narsky Secretarias Principis 

engedelmet csak kiilón mi' 
sézésre: a’ mi midön me - 
tagadtatuék, misét hal 
gatandó mégis megielent, 
mellynek végével P. Gáspárt 
az oltárnál egész alázatosság» 
gal kéré, lenne szabad ne 
ki áldozni , vagy csak keve 
set szólani a’ népnek v1gaн 
iaiására. P- F erencz a’ kely 
het az oltárról elragadta. P. 
Gáspár pedig ugyanazon ru 
hában levén mellyben áldo 
zott, P. Pált a’ Tem lom 
ból kidobni akará. . Pál, 
botránkozás’ elkerl'ilése vé 
gett a’ templomból ki akar 
ván menni, a’ néptöl vissza 
штыtt és predikálni kény 
szerl'tetett. P. Pál ezt meg 
tenni háromszor vonakodott. 
Erre nagy zajongás történik, 
és P. Gáspárt fenyegetik; a’ 
han os vitatkozást maid й‘: 
lege kel követte volna a’ 
nép, ha P. Pál a’ nép’ dù'hét 
le nem cs_illapl'tá buzgó he-` 
szédével. 

A’ sz. háromság’ nevét 
alig mondá ki, a’ népen ke 
resztül rohan P. Ferenczczel 
P. Gáspár , hogy P. щи bo 
tokkal és fejszékkel kiverje 
’s kizárja: önkényt hátrált 
P. Beke, de a’ né még in 
kább dù'höngött. . Ferencz 
fe'jszét villogtatott , és egy elökelö kath. olgárt, at 
maga a’ fejede em ismert és 
szeretett, föbe sujtandott , 
ha bizonyos vitéz a’ a01“: 
ságból eszrevévén hátulnye 
let meg nem fоды; és ha 
a’ fejedelem’ titoknoka Kut 
narszkyGyörgy a' né et nem 
zabolázta volna, vége eendett 
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furor-em opuli coercuisset, 
aetum fulsset de amborum 
vita. Ad nimios clamores ma 
xlma Schismaticorum multi 
tudo accurrit, qui P. Gaspa 
rum casula ind utum in medio 
populi vociferantem conten 
dentem, et usque ad raucedi- 
nem gesticulando claman 
tem, iam huc iam illuc se 
yersantem intuentes , aliquì 
‘pзнки тете captum, aliqui 
n demone obsessum puta 
bant. Coutentio erat de Tem 

1o et de Parochiali Domo. 
- Gasparus clamabat Tem 

plum non Populi, sed mo 
nasterii Conventualium esse; 
nedem sacram et domum non 
esse Parochialem, sed Con 
ventum missionariorum. Pо 
pulus reclamabat. P. Gaspa 
rus excommunicationem in 
gemìnabat; quidam intelli 
gentiores e populo nullam 
excommunicationis apparere 
causam asserebant, eoquod 
hospilio excepti monachi pro 
sede sua ipsum haerum ex 
oummunicare ludicre mi 
nantur. ’ 

mindkel'töjök’ életének. A’ 
nagy zajra a’nemegyesültek’ 
számtalan sokasa'ga összetó 
(ШК, kik ---látva, hog P. Gáspár áldozópapi ruñ'ába 
felöltózve a’ nép közepette 
tombol, dlïhöng. zajong ide 
oda hadarászva lármáz egêsz 
a’ dù'hösségig -- azt gon 
dolták, hogy esze veszett, 
‘иду rosz lelkektöl megszál 
lott. Az egész viszálkodás 
volt a’ templomért és pap 
lakért. P. Gáspár kiáltogat , 
hogy a’templom nem a’né 
pé, hanem a’ szerzet' klasl 
romáé; a’ ház nem pap 
lаk, hanem missionariusoké. 
A’ nép visszakiáltoza. P. Gás 
pár egyházi мышц fenye 
gete: mire uémelly értel 
mesbek a’ nép közíil aт. 
mondák, hogy erre épen 
semmi ok nem volna; mlvel 
a’ szállásra befogadott szer 
“так nevetségesen fенуе 
getik átokkal a’ ház’ urát a’ 
maga házaért. 

Ezen pör, mint P. Bandin hosszasan leirja, a’ 
fejedelem elébe került. Ez a’ magyar jezsuitákat pár 
tolá, a’ paplakba beiktatá, és telket ajándékoza szá 
mokra iskolát alapítandó 3 de az idegen barátok ösz 
вzeszöveфeцeъ a’ görög papokf1al, ’s a’ magyar pa-' 
pokat иgy rajzolák le mint jószágaikra vágyókat; 
azért elvégre is Moldvából távozniok kellett, és a’ 
sokszor említett kézirat szerint „Multi e numero 
Catholicorum `ad schismaticos defecerunt ob scan 
dala et defectum concionis.“ 
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A’ bessarabiai magyarokrói. 

P- Zöld és Bandi/L uta’n. 

A’ moldvai magyar telepek’rövid rajzolatját elö 
re bocsátván, nein lehet helytelen a’ bessarabiai 
magyarokat is hiteles ki'itfök uti'in érinteni; annál 
inkább, mivel hajdan egy fejedelem és püspökség 
hez tartoztak. Ezekröl P. Zöld „Magyar Könyv 
ház, irá Molnár János“ czímü munkában аza 
kasz, 421-28. lap.) imigy ir: ` 

„A’ liussiták’ második része a’ Krimi-Tatárság’ ` 
határára vette magát, és Csöbörcsök nevl'í mezö 
várost építette; azonföliil három falut, mellynek 
egyike Szent-Péter, a’ másika Szent-János, harma 
dik Sz.-Antal “). Elébb-e vagy utóbb nyerték ezen 
helységek a’ neveiket (t. i. midön már a’ katholi 
ka hitre намek): arról nincsen hagyomány. Ной; pe 
dig mind arra tértek: én, a’ ki nálok voltam, bi 
zonyítom. Mert 1767-dik esztendöben hozzájok й 
taztam Carisi F erencz nevii' bizonyos m'issionarius 
sal, ki Huss városi administrator volt. Elmentem 
pedig oda az ó kalendáriom szerinti húsvét után. 
Ott az újnak (a’ Gergely nevünek) egész Moldvában 

‘"‘) A’ Krimi-Tatárságban, vagy (mint értenii'nk kell) 
Bessarabíában, a’ hussita magyarok’ oda költözése e 
lött is keresztény kún-ivadékoknak kellett létczniök; 
inert a1 milkói piispökség’ történetében elöforduló 
Akierman egyházi decauatus, melly` a’ tatrosi zзi 
natra összehivó 1519-ben költ körlevélben emll'te 
tik, 1460. elötti idöre mutat- Нет is leliet hinni, 
hogy a’ számüzött magyarok rögtön léptek volna Bes 
sarabia’ fóldére; hanem idövel a’ körii'lmén eket lob ban kipuhatolván, a’ Pruth mellöl szál tak á tal. 
Példánk ebhen a’ Huss mellett Jeromos falucska’ 1a 
kosai, kiknek egy része a’ XVI. зайти!’ végével tele 
pedett le Bessarabiába. 
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nincsen kelete. Kocsin hatod napra Csöbörcsökön 
voltam. Kik, holott 17 esztendeig katholikus papot 
nem láttak , bennünket иgy fogadtak mint égböl 
szállott angyalokat. Köbl'íl vagyon templomjok, melly 
Boldog-Asszonynak és a’ 12 szent apostolnak tiszte 
letére építetett. A’ mise-mondó ruhák külön'szinüek, 
és majd a’ pap’ bokájaig érnek. Vagyon ott két ezüst 
kehely, jo a’ plebánia-ház is. Egyéb szölejek’ köze 
pén vagyon a’ templomnak és a’ lelkiatyáknak szö 
leje. Azt minden esztendöben mívelik, a’ bort az 
említett végre megtartják, mig el nem romlik; ha 
az történik, kiöntik, és a’ hordókat musttal megtöl 
tik: hogy, ha katholikus pap talál érkezni, légyen 
bor a’ misére` és egyéb szükségére. A’ templomba 
gyülekeznek minden vasárnap és innepnapon. Ott 
kezdi-lláromszéki bizonyos` öreg einber, ki az olva 
sást‘és irást egy kevessé érti, elöttök imádkozik és 
az olvasót napiában kétszer velek elmondja. Énekel 
nek ‘чипов egynéhány éneket is. Az olvasót vastag 

‘сzйта’ gombjaiból készítik.. A’ házasságra való es 
küdtetés a’ biró és esküttek el'o’tt men végbe. Azok 
az atyaiiság’ és sógorság’ akadékira szemfülesen ke 
res`nek. Az egyházi böitöt, föképen a’ 40 napit, `va 
lamint a’ péntekit és .a’szombatit is , keményen meg 
tartják: ’s akkor csak kenyérrel és vizzel élnek. A’ 
testi vétkektöl és káromkodástól irtóznak. A’ haldok 
Ió beteghez sokan egybegyülnek, és azt büneinek 

`. ‘ l l l l .. .. .. ~ 1‘ lgaz szп/v(21 valo megbanasara‘ osztonozik; eiiel nap 
al imádkoznak boldo kimulásaért. A’ holtakat a’ Р Í l Í l Í .l f ' , 

szegenyekre osztott alam`izsnaval kivaniak segítenl: s 
érettek imádkozni meg nem szünnek. Hust szerdán 

`Ãnem esznek ‘ de te'est és va'ast ma okhoz vesznek ak ’ l l 5 
kor is. A’ ШИНЫ1 igen bö termö, kölest és {61:é 
pen tisztabuzát) vetnek. A’ buzalisztböl gyönyörü jó 
kenyeret sütnek; a’ kölesböl pedig Ь ra h a nevü tatár 
italt készítenek: és ez a’ közönséges italok. Felibe 
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tatár, felibe moldvai módra öltözködnek ; az asszo 
n_yok kenderböl ’s lenböl elég vékony vásznot és 
gyolcsot állítanak elé. Tömérdek a’ szarvas, gyap 
jas marhájok ’s lovok. Mer-t ti‘z esztendö alatt alig 
esik egyszer, hogy téli idöben azokat szénához kel 
lessék fogni, akkor is` jobbára füvön legeltetnek. 
Minden esztendöben két ezer török tallérral adòznak 
a’ tatár khánnak avvagy fejedelemnek. A’ vallás’ dol 
gában a’ имён-t()1 semmi háhorgatást sem` szenved 
nek. Egyedül a’ tatár khán’ elsö feleségének birtoka 
alatt vannak. Azért senki sem meri öket bántani.` 

Más nap hogy oda érkeztünk, elvégezvén imád 
ságińkat, neki fogtunk a’` dolognak. Én magyarul 
keresztyén tanítást tettem tömérdek magy nép’ hal 
lottára, azokról, a’ miket az idvességre tudni legszülr 
ségesebb. Tovább tartott a’ tanítás egy óránál. Az» 
шán az öregeket gyóntattuk tizenegy óráig. ЕМ: a’ |:er-— 
het jobbára nekeni kellett viselnem, holott;~ а’ ша 
gyar nyelvet én tudtam; az öreg Р. F erencz oláhul 
egynehányat gyóntatott meg. Végezetre tizenegyó 
rakor bemutatánk a’ szent áldozatot , ’s afzokra,l kik 
meggyóntak, felosztánk az oltári szentséget; követ 
kezék az ebédeeske,` Délest két órakor ismét a’ зa“ 
nításhoz állottam, ’s a’ szentségekröl közönségesen, 
nevezet szerint a’ keresztségnek szükséges voltáról 
beszéltem, az egész mezövárosnak és összehítt há 
rom falunak hallottára. A’ bßszédet _három órakov 
végzém. Háromtól fogva öt óráig a’ mikel: ama’ két 
tanításkor mondottam, kérdezve felelet're vevén a’ 
népet, ismét fejökbe vertem. .Ot órától fogva hiatig 
a’ lu’lbáliitólfs` az öreg licentiatustól értekezém a’ ke 
resztség’ feladása’ «мадам; ’s bizonyosan vettük 
észre , hogy a’ bábák soha sem adták fel a’ kereszt 
séget igaz foganatossággal; meл‘t noha vizlßex merí 
ték a’ kisdedet, semmi szót, mel‘ly oda vtartozandó, 
ki nem mondottak; hanem csak a’ kereszt’ jelét ve 
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tették a’ kisdedre. Az öreg licentiatustól feladott 
keresztséget is .igen kétségesnek találtuk; inert az 
elébb mondá ki a’ kereszteléshez tartozandó igéket; 
’s míkor a’ szent lelket nevezé, akkor kezdé a’ gyer 
mekre tölteni a’ vizet. Azért megparancsoltuk az a 
tyáknak és anyáknak, hogy a’ kik tizenhét esztendö 
alatt kereszteltettek meg akár a’ bábáktól akár a’ li 
centiatustól, következö nap délest azokat mind 
hozzák elönkbe; ’s a’ kereszt-komákra fszeм tegye 

`nek. Végtére ismét gyóntattunk, ’s a’ népet ejsza 
kára eleresztettük. 

Más nap azután elvégezvén imádságainkat, taní 
tást tettem a’ szent gyónásról; gyóntattunk, tizen 
egy órakor szent misét mondottunk, ’s a’ gyónókat 
megáldoztattuk- Délestt a’ keresztségröl tettem taní 
tást. ’S feleletre fogtam a’ népet ismét öt óráig. 
Attól fogva hétig mintegy hatvan kisdedet keresz~ 
teltünk meg újonan, az esztergami Ritualis nevü könyv’ 
oktatása szerint, minden bábának és az öreg licen 
tiatusnak jelenlétökben. És igy hét napig egymás 
után: reggel az öregeket gyóntattuk, az ifjabbakat 
pedig megkereszteltük. Egymás шán való hat nap 
alatt én magam egyediil hétszáz hatvannyolcz Щи: 
kereszteltem újolag, ’s mintegy ezer négyszázat 
gyóntattam meg. A’ következendö öl: nap alatt reg 
gel a’ rövid tanítás után szüntelen az öregek’ `дyби 
tatásában foglalatoskodtunk. Délest pedig a’ tiz esz 
tendösnél öregebbeknek új keresztelésökben, kik 
között házasok is voltak. 12-dik napon a’ mezövá 
ros’ száinára hat bábát, a’ faluk" s‘zámára kilenczet, 
és az öreg licentiatust eléállítánl‘l; ’s azokat a’ ke 
resztelés’ módjára, igéjére ’s minden odatartozan- l 
(Юra jól megtanítottuk. Tizenkét nap alatt-a’ med 
dig tudniillik nálok valánk ---- meggyóntattunk hét 
ezer száz harminczkilencz 'személyt: újonan keresz 
teltünk kétezer ötszáz tizenkettöt. Hâ’rom haldoklót 
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készítettem az örökkévalóságra , kettejét eltemettem; ‚ 
harmadikát életben hagytam. 13-dik nap elvégez 
vén az isteni szolgálatot ’s `az igaz hitben megmara 
dás'ra tett ösztönözést, elbúcsuztunk. Sivás, rivás, 
jajgatás közt két ezernél töhb férfi és asszony majd 
egy magyar mérföldnyire kisértek bennünket; ’s 
reménykedtek kérvén a’ Krisztus’ vérehullására : hogy 
nekik a’ missió’ elöljárójától papot kérjünk és nyer 
jünk ki. Azoknak esedezésöket midön visszajövett 
J assiban az említett elöljárónak beadnánk, azt fele 
lé: hogy oda senki nem kiván menni; ’s hogy sen 
kit nem kényszeríthet: holott mind csak Moldva’ szá 
mára küldettek! Volt-e azóta nálok katholikus pap , 
nem tudom. Ezeket Kassáról irá NN. l780-ban 3. 
septemherben újság gyanánt közölvén barátjával 
Zöld Péter úrnak T. P. Blahóhoz aфиши: levelét. 
(Halgasd meg én Istenem kérésöket!).“ Ezt szórúl 
szóra azoknak kedveért, kik a’ czímzett könyvet 
nem olvashatták, közlöttem. 

P. Bandin, latin kézirata’ utolsó lapján, igen 
röviden csak azt említi: hogy Csöbörcsök me 
zöváros a’ Neszter’ partján magyar és oláh elegyes 
lakosokkal, kik között 200 oláh-, tórök- és taйr 
nyelvet értö katholikus van, a’ harangozásra (mi más 
nemzetbelieknek tiloS) szabad joggal birók. „De op 
pido Csöbörcsök. Est oppidum in ripa Fluvii Ne 
ster situm, unde tribus Ungaricis milliaribus Album ' 
Castrum,` seu Nester-Alba distat. Incolas habet Un 
garos, et Valachos. Solis Ungaris permissum, ut 
campana possint uti, Valachis prohibitum; Catho 
lici habent Templum rudi opere ex ligno constru 
ctum.`Apparamenta antiqua et trita. Hoc oppidum 
speetat ad Chanum Cemensis Tartariae. Catholici` 
cum parvulis ducenti hoc loco питающиi‘, Un 
garicam, Valachicam, Turcicam et Tartaricam no 

MoLD. Ú'rAz- _ 8 
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runt linguam. Unde per Tartariam~ el'. Turciam 
quaqua versus libero passu ire et redire possnnt, 
solo hoc titulo , quod sint Csöbörcsienses. Clim per 
tinebat ad Moldaviae Principem, a quo Tartarus 
per vim eripuit“. 



A’ `lnikovinai magyar telepekröl'. 

Miután a’ moldvai magyar rokonink’ zsenge is 
mertetését elöadtam , ’s az Oláhországban létezökrl'íl 
hirlapjaink már rövid említést tettek *): a’ buko 
vinai magyar telepeket is röviden érinteni annál 0z61 
irányosbnak véltem, minél inkább jutott eszembe, 
Воgy utasításom nemcsak a’ Moldvában hanem 
másutt azon környéken letelepedett magyar felein 
ket is tárgyozza. Ezt saját tapasztalásomból nem te 
hetvén , t.' Czernovich székely kapitá'ny, hadikfalvi 
Fodor F erencz, jelenleg is Bukovinában tartózkodó 
szer'zetembeli táboripap Vajda Hilarion ’s több más 
hiteles. férfiak nekem körülményesen lerajzolák. Ösz 
szeszedtem tehát az adatokat; minden kétség’ elhá 
rítása miatt irtam e’ tárgybanji’ lembergi érsek’ t. 
titoknokának is, kinek hozzám intézett becses vá 
laszán és a’ mondottakon alapul a’ következö rövid 

 

isinertetés. 

’*) Hazai és Kiilföldi tudósl'tások, 1836. -- Az 0141i 
orszá i magyarok körii'lbeliil б! ezeren lehetnek 
’s tö bnyire a’ helvécziai vallást tartják. Epen 
akkor , midön utazásom’ leirásával foglalatoskodnám, 
иtогaм meg Lukács Farkas bukaresti seborvos, kitöl 
örömtelve hallám, hogy most akarnak еду czé‘lsze 
rii magyar könyvtárt és olvasó társaságot Bukarestban alapl'tanL‘ Errö , ’s az Oláhországban létezö roko 
ninkról is, köriilményeseu értesl'tend: azt igéré a’ 
buzgó har/Ati. 

\ ' 8 ‘ 
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'1.9 
А’ gallicziai Миф/$635 Csernovicz nevü 19-ik . 

kerülete Bukouina'nak neveztetik és 178 [l mf. te 
rületen 120 ezer lakost számlál. Hajdan Erdély 
hez tartozott, idövel Moldvához kapcsoltatott, el 
végre a’ török 1777-dik. évben Austriának enge'dte. 
Bukovinában még akkor, midön tschernauczi és эzи 
csavai kerületek neve alatt Moldvához tartozott, (P. 

‘ Bandin 1647-diki kézirata szerint) magyarok létez 
tek. Azonban, mi a’mostani m.telepeket illeti, ezek 
b. e. Mária Terézia’ és II. József’ uralkodások alatt 
a’ moldvai gyarmatokból 1777-80. köriil költöztek 

‘ által; ’s új székely szökevényekkel'is szaporodván 1“), 
hét magyar falut képeztek, mellyeket betürend 
ben a’ következendö táblán láthatni. 

’*) Szentmíklósi Lukács nyugalmazott örnagy beszélé, 
hogy Gegö Elek székely hadnagy (ki alatt ö Мp 
lár volt) illyetén .szökevények után k'q'ldetctt a’ har 
ditanácstól Bukovinába. ‘ ‘ 

и 
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vban, ha а’ többi falukban 
söt várasokban lakókat is összeadjuk, körülbelül 7— 
8000 magyar llétezik, kikröl megjegyezhetjük: 

Е’ szerint Bukovìná 
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a) Hogy mikor Bukovinában 'letelepedtek, két 
évig minden szolgálattól felszabadítattak, söt föld 
mivelö eszközökkel is (a’ mellyekböl némellyeket, 
p. lánczokat ’s a’ t. , még jelenleg is mutogatnak) meg 
ajándékoztattak; és csak azután kezdettek, egyedüli 
országlásnak hódolván, értéki arányban adózni. 
Szántó és kaszáló telkeik fácsákkal elosztvák;` ’s kö 
zönségesen minden gazda kilencz-kilencz fácsát (9 
fácsa = 80 rиd, 1 rud= 3 öl és 2 arasz) bir és mí 
vel. E’ szempontból Andrásfalva a’többi faluktól ab» 
ban távozik el, hogy földjei hároin osztályuak; ’s 
az elsö osztálybelitöl 24, a’ másodikitól 12 , a’ har 
madikitól 8 napot szolgál. - Azonban nem kell el 
feledni, hogy ezen magyarok (a’ hegyes ugyan , de 
völgyeiben termékeny földl'í)Bukovinának nem vala 
melly elszigetelt részét birják, hanem faluik és ha 
tárlaik a’már létezett oláh helységek közé estek; in 
nét oláhul is beszélnek. Földjök nem olly termé 
keny, mint a’ moldvai telepeké, ’s kivált Szucsava’ 
környékén homokos. Népesedésök olly szapora, hogy 
ház házra épiil. Érték ’s birtok szerint van felosztva az 
adó , mellynek azonban lefizethetésére-a’ méhtar 
tás, szekereskedés ’s t. efl'élén kivl'il-alkalmat nyujt 
az`is, hogy a’ ki otthon tartozása felett szolgál, két 
ökörtl'il20 p. krajczárral, gyalog 10-zel fizettetik; 
azaz: a’ marháival dolgozónak veres , a’ gyalogoknak 
`fekete nyomatu levélkék adatnak,’s a’ sz.-márton 
napi conscriptio’ alkalmával kifizettetnek , vagy szo1 

`gálatjok az adóba számítatik. _ Az országutak jó 
karban fentartására minden gazda évenként 4 napot 
{от-(11t. Föbb törvényszékeik Czernovicz, Szucsava 
és Badaucz városokban helyezvék. Katonákat -- azon 
kérésök , liogy a’ magyar ezredekben szolgálhassa 
nak, nem sikeri'ilvén - a’ lengyel vadászok közé 
adnak. `P. Vajda. ` 
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b) Hogy csaknem minden szokásaik, erkölcsi 
characterök’ egy szennyét ide nem értve, székely 
származatokra mutatnak. A’ szenny alatt o 1‘ z á s t kell 
érteni , melly talán a’ sok vándorlásból ragadhata 
rájok, ’s mellyet a’ gondos iskolai 'nevelés - igen 
remélhetni - idövel lemosqand, annyival inkább., 
mivel minden faluknak vannak trivialis iskolái , mely 
lyekböl a’ magzatoknak ok nélkül történt egy-egy el 
maradásaért a’ szülök 30 р. krt tartoznak fizetni. 
Iskolai kézi-könyveket a’ két magyar honból hasz 
nálnak. Felsöbb tanulmányaikat a’ székely gyim 
nasiumokban szokták hallgatni. Székely eredetö 
ket: .nyelvbeli szóejtésök (mellybe német és oláh 
szavakat is szött be a’ mindennapi közlekedés, p. o. 
kreisuny = kerület) - ; ön szövetü öltözetök --- ; fa 
házaik (mellyek közt a’ régiek kürtö nélküliek) --; bor’ 
hiányában sörrel és pálinkával élés-; szabad hus-, 
pálinka- ’s t. e. f. mérés .-; Bálint, György, 
Márton , Kajtár ’s a’ t. vezeték-neveik _; guzsaiyas 
.wig-__; farsangi Ízajnaloza's (honnét az arany vagy 
ezüst ' sujtásos kordovány csizma el nem marad 
hat) -; bucsuk alkalmávali lövöldözels (mert fegy 
vert kedvelök) -; ’sth szokásaik - eléggé igazol 
ják. Említést érdemel az is, hogy v'izkereszti kole 
dakor a’ leányok papjaiknak fehérített czérnát aján 
dékoznak (talán ai jó fond nevezet’ megérdemlése 
ért); és hogy minden helységben a’ szolgáknak 
felügyelö szolga-birájok van (közönségesen a’ leg 
idösb), ki a’ gazdák és szolgák közt támadható pert 
barát'ságosan elintézi. ` ‚ 
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2. ‚ё. 

A’ bukovînai magyar reformata eklézsia. 
(Erdeflyi Predikátori Ta’r. VIR 159-62. 1.). 

`„A’ mult század’ utolja felé folytatott török há 
boruban szolgált 'egy akaratja ellen katonává lett deb- 
reczeni diák Ajtai Sámuel, ki ezen kedve elleni 
állapotot oda hagyván, Moldvában egy töröknek 
szolgálatjában várta be a’ háboru’ végzödését. Ekkor 
visszajött Bukovinába, ’s ott Csernoviczon és a’ 
Pruth vizén túl egy a’ moldvai haìárszélhez közel 
fekvö Rarancs nevl'í helységben nehány magyar re 
formátusokra talált, kik ötet levitájoknak Válasz 
tották. _ 

A’ magyar faluk’ é pítetése’ és a’ magyaroknak Mold 
vából Bukovinába feljövetele’ alkalmatosságával (mint 
egy 1780-ban és azutáni nehány esztendökben) a’ 
magyar falukba, különösen Andrásfalvára, 851111e 
keztek a’ reformatusok: a’ hová Ajtai Sámuel is el 
jött velek, és papi hivatalt is folytatott közöttök; 
’s vannak még ma is némellyek életben, kiket ö ' 
esketett meg. Tanulótársa volt Ajtai Sámuel a’ kö 
zelebbröl elhunyt Szabó László úrnak, ki Cserno 
viczban a’ criminale forum’ elölülöje volt, hajlott 
korában pedig Petrozban élt nyugodalomban, ’s 1ii:o1 
só esztendeiben ezen andrásfalvi eklézsia’ insp. ku 
rátorságát az erdélyi méltóságos consistorium’ meg 
bizásából buzgón folytatta. 

Andrásfalva , Hadikfalva és Istensegíts három 
helységekbeli, mar 52-re szaporodott református 
gazdák két követeik által 1797-ben papot kértek 
magoknak, n. fö‘tiszt. püspök Abacs János úrtól: ’s 
erre a’ bukovinai kerületi tisztségtöl szabadságotjs 
nyertek; de csak 18M-ben ment be ezen hivatalra 
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t. Miskolczi István uram. Ugyanezen évben néhai B. 
Naláczi .Iózsef i'ir a’ papi fizetés’ pótlására 400 fo 
rintokból állofundátiót teszen, az erd. m. fö con 
sistorium `pedjg egy rendelést, melyben a’ bukovi-- 
nai eklézsiát a’ Kézdi-kerülethez csatolja, azon aján 
lással egyszersmind, hogy mig magános joltévök ál 
tal annyira szaporodhatnék, az akkor. 150 fori'ntra 
ment pénzbeli papi fizetést 200 forintokra fogja esz 
tendönként kipótolni. 

Megajándékozá az új gyülekezetet néhai живy-mё 
tóságu Zabolai grófIMikes Anna, B. Dániel István úr’ 
kegyes özvegye, Ur’ asztalához való két rendbeli 
drága készületekkel, mellyeket ugyancsak fö tiszt. 
püspök Abacs János úr tulajdon kezeivel jegyzett 
fel az eklézsia számára készített jegyzökönyvbe. 

Templomot kezdettek építeni 182 5-ben, de a’ 
melly mindeddig be nem végeztetett. Akkori papja 
t. Miskolczi István uram 1827-ben visszajött Erdély-- 
be, ’s most Karában folytatja sz. hivatalát. Helyébe 
a’ most is buzgón munkás lelkipásztora' t. Biró Mó 
zes úr vállalkozott, ki a’ papi sz. hivatalra 1832-ben 
Déésen tartatott sz. synoduson szenteltetett fel. 

Mostani állapotja ezen eklézsiának röviden en 
nyiben áll: 

1) Az eklézsiai igazgatásra nézve van a’ bécsi 
cs. k. év. ref. consistoriumnak alája rendelve , melly 
rendeléseit a’ gallicziai és bukovinai protestans eklé 
zsiákra nézve küldi a’ lembergi aug. conf. superinten-v 
denshez (Adolph Theodor Haase), ez a’ gallicziai 
három (и. m. nyugoti , közép , és napkeleti) senio 
ratushoz: melly utolsóhoz tartoznak a’ bukovinai két 
aug. és egy helv. conf. eklézsiák is. 

2) Templom, papi ház és iskola még nincs ké 
szen. 

3) Tartoznak hozzá: két iilialis eklézsia (Hadik 
falva és Istensegíts) ’s néhány szét lakó ref. háznépek. 

\ 
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4) Lelkek’ száma Andrásfalván 324, I‘Iadikfal 
ván 34 , Istensegítsben 17 , Radauczon (kik a’ papi 
functiókat Andrásfalván vitetik végbe) 57; és igy 
mindössze 432. ‘ 

5) Papi fizetés, a’ hallgatók’ szegénysége miatt 
nem mégyen többre mint (legfölebb ’s mindent bele 
számlálva) 166 forintra c. p. 

6) Iskola’ fentartására van a’ Szabó’ alapítvá 
nyának kamatja 50 forint c. p.; 8 holdbòl 131116is 
kolajószág, és 10-12 korecz (egy köböl) gabona. 

7) Vallásbeli szabadságuk egyenlö a’ keresztyén 
vallás’ más követöinek szabadságával, mellyet Fer 
dinand csàszár ö felsége, mult évi május’ 23-kán 
költ határozatánál fogva is illy kegyelmes kifejezés 
lsel erösített meg.: „A’ protestánsok és általában 
a’ keresztyén vallasnak minden hivöi egyenlö ju 
Sokkal birnak.“` 

 .3 ’E  nabygrát.  tlök .kelevel
А’ Zembeï‘gi e'rsel," t. titoknoka'hoz. 

Nagy tiszteletü titoknok úr! 

A’ moldvai magyar telepekröli értekezésemet, melly 
a’. mult eszt'endei útazásom’ szù'leménye,` édes hazám elé 
be akarván terieszteni, czélirán osnak véltem, hogy a’ bukovinai magyarokat is, u. m. k _ 
tozandókat , ez uttal megismertessem. Körl'ilményelm 
köztök személyesen megielenni nem engedvén, Erdély 

itüzött tárgyamhoz tar-. 

ben és Moldvában, sô't bukovinai magyaroktól is, adato- ' 
kat gyl'iitöttem össze. Azonban, netalán valóság helyett 
mondákat közöljek: tanácsosbnak látám közellebbi kutfök 
hóz, ’s — miután Gallicziábanismerösim nincsenek-neve 

‘zetesen a’ n. t. titoknok úrhoz azon merész, de tisztelt 
hivatala éhresztette bizodalmas kérêsemmel folyamodm: 
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hogy engem a’ bukovinai magyarok’ jeleri helyezetéröl, ` elo' 'ielöleg statisticai szempoutból, tudosl'tanj méltoztat 
nék. Melly keg'yességét ’stb. 

Р.‘ Gegö m. k. 

_ Válasz 
Tiszt'elendö Atya! 

Folyó hónap’ 5-dikén költ becses levelére, me11y-_~ 
ben a’ mi bukovinai nemes magyarjainkról értesi'tetni ki-- 
van, örömest. segéd kezeket nyujtva, ezennel azt irhat`om: 
hogy Bukovinában, mennyire a’ mult évi ugyanazon 
helységekben tartott érseki látogatásból tudom , magyar 
ajaku ’s egyházakkal ellátott ne’gy falu. van, ugymint: [sten 
segíts, melly Szucsava, szahad--, és Radaucz mezövárosok kö 
zött fekszik, 12751é1ekke1:kiknek papja Piroeh Ignácz, Árva 
vármegyéhöl származott. Ezen plebániához még 11 falu 
tartozik ugyan; de nem tudom, valljon némellyikét ma 
gyarok lakják-e ‘1 Hadilvfalva közel Radauczhoz 1607 
kat., 39 ref., 7zsidó lakossal. Helybeli pap Oroas And 
rás, csak eredelre és névre, nem pейд; tetti-e is :ma 
gyar. Andrfíafalva Radaucz’ ñókia, mostani helybeli pap 
ja Tornay Antal. Végre .Íózs'eßral'uá a’ szucsavai parochiá 
hoz tartozó káplánság, Inellyben jelenleg szepesi 11 Gu 
rovics Albert lel'készkedik. Ezen helységeknek mindegyi 
ke trivialis iskolával dicsekszik‘, de -- mivel a’ bárdo 
latlan moldván nyelvü faluk közt szétszórvák, mert el 
különzött fóldrészt nem birnak -- papjaik’ minden ipara 
теней is, a’ mívelt népek’ számába nem jöhetnek. 

’S ime’. én ,`részint tulajdon tapasztalásomból re'szint 
az érd. megye’ névkönyvéböl, `caak ezekröl értesl'thetém , 
’s `jelenleg az érseki lakhelyen Obi-cs0n lakván, és l'gy 
távul a’ 1‘иt1`б1itй1, mellyekböl dicséretes kivánságát ki 
elégl’thetném; annálinkább, mível'ersekemmel , a’ zolkie 
Wi keriilet’ látogatására, kell indulnom: bövebb ludo 
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sl'tással nem szolgálhatok. Hanem 'tanács1om, tessék 
Tisztelendöségednek az istensegi’tsi plebániis’ környù'l 
ményesebb értesi'tését -- kinek én már e’ tárgyban ir 
tam -- elvárni; vagy Zboray Imi-ét, Wisznica ``mezövá 
ros’ káplánját, ez ii'gyben levele által fólkeresni. Ahhoz 
Szucsava, ehhez Katy az utolsó posta. „Egyébiránt ’sth 

Obrosynii május’ 24-kén 1837. 

Dr. Dziubasik Ker. János, m. k. 
_érseki titoknok 
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LAPoTJÁaóL És A' MoLDvANoK' NÉMELLY szoKAsAmóL. 

SCOPIAI P. BANDIN MARK’ 

sz. Ferencz szerzeteheli bosuyik provincia' tagjn, муш- a'. Bolgironzáglmn 
mnrlianopol'i e'rsek, doronlori , Scythiihan thomisvári ¿l moldvai piispökihelyeuan 

úmzàsa 's низ-аж èvi latin ke'zirata 

után. 





.nnösza 

А’ moldvai kat. anyaszentegyháznak két száz`ad 
elötti állapotját és a’ moldvánok’ némelly szok11 
sait t. cz. P. Bandin Márk martianopoli érsek ’s 
moldvai püspöki helyettes, 1646-ik évben történt _ 
föpásztori látogatása után , X. Incze pápához 1 648 
dikban Bákóbúi iaiidé meg. 6t _mint irományábói 
kitetszik -- VIII. Orbán p. nevezé ki érseknek.' 
Bolgárország Clziprova'cz nevü városából Bosnia’ 
Olovam (plumbum) mezövárosába sietett fötiszt. Deo-1 
dat Péter sardici érsek által felkenetendö: mi azon 

ban háborus idök miatt a’ csesevi kolostorban tö1- 

tént meg. Innét 'ismét Chiprovácz, aztán a’ dúló 
mjrigy miatt Scelesna és elvégre ‘сдsига lön me 
nedéklielye. Itteni rövid mulatása'után Parkevich 
Péter bolgár pap’ társaságában, utját Tergovistnak 
vévén , tiz tallér költséggel Moldvába induit ’s Jász 
vásárba szerencsésen megérkezett: hol azonban örö~ 
me sirásra változott; тer‘; nem elég, hogy elpusz 
tult lakra talált, hanem ebböl is az alattomos irigy-` 
ség, további rendelésig, ökrös szekéren a’ bákói 
kolostorba tolta. Ennek magányában idöze mind 
addig, mig a’ pápa és Zamoysky. Ker. .I ános (mind 
a’ két Oláhország’püspöke) értesíték Vazult, az ak: 
kori moldvai fejedelmet. Az elsö 1635-dik majиs 
IAO-kén Rómában költ levelében ajánlá a’ vajda’ liat 



126 TöaEDÉKEK, 
hatós pártfogásába. A’ másik ugyanazon év’ juni 

~ us’ 1-jén Grodeciából bocsátá ki körlevelét, melly 
ben mint püspöki-helyettesét megyéje’ papjainak 
és hiveinek bemutatá. Ezen levelekre a’ kétségek 
eloszolva, P. Bandin, mint megismert püspöki h'elyet 
tes, 1746-dik augustus’ 1'2-kén‘Jászvásárban latin és 
magyar nyelven költ levelében (melly a’ néppel kö 
zöltetett) kihirdeté a’ még azon évben történendö 
püspöki-látogatást, mellyet szerencsésen elvégzett ’s 
----mint említém -- följegyzett. 

E’ Töredékek’közlöje mult esztendöben a’ mold 
vai magyar telepeket beútazta ’s jelen állapotjo 
kat környülményesen megismertette. Moldvából 
visszatértekor P. Bandin’ latin kéziratát (mellyre 
Tatroson P. Sándor magy. minorita figyelmezteté) 
a’ sz. Ferencz ̀ szerzetebeli t. atyák’gyöngyösi könyv 
tárából nagytiszt. Magócsi Istva'n föelöljárótúl ide- 
igleni használatra kinyervén, érdekesb és amaz elsö 
munkájával öszefüggésben lévö része’it a’ t. cz. kö 
zönség elébe terjeszteni annal szükségesbnek látta, 
minél kevesebb iratok jelentek meg a’ honunkból 
ugyan elszakadt, de a’ religió’ és nemzetiség’ sz. kö 
teleivel ma isminden igaz k. magyarhoz kapcsolt ro- ‘ 

d koninkról. - Törede'lvek-nek azért czímzé , mert 
csak a’ magyar anyaszentegyházat érdeklö adatokat 
szemelte ki. Magyar-ra azért fordz'ta' , hogy a’ lati 
nul nem értök is olvashas'sák. 

Szombathelyen , septemberben. 183 7. 

P. Gegô Elek Nicephor. 
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f 

A’ moldvaî kath. anyaszentegyház' hét' 
század elötti ápapotjáról. 

Ezerhatszáz negy'venhatodik eszt. october’ 
19. napján, nagy liajjalés a’ költség’ hiánya’s vizára 
dások miatt még nagyobb úti akadályokkal küzdve, 
Bákóbúl J ászvásárba siettünk, hogy innét Isten’ ve 
zérlése ‘mellett Hussba érkezvén a’ látogatást elkez 
denök. Magunkhoz hivók tehát tiszt. Simon mino 
rita missionarius atyát , ez idön Baja’ plebánusát: 
hogy kocsijával 111e81e1eш’ёn, hacsak Jászvásárig is, 
miután egy lovunknál többnem vala, bennünket el 
vinni sziveskednék. Megjelent ö, kinek és Zlatom‘ 
János urnak (ki, Oláhországból Jassiba szándékoz 
van, Bákóban hozzánk szállott) társaságában, 15 tal 
lér utiköltséggel megindultunk. Utazásom’ elsö nap 
ján a’ Р. Simon’ lovai úgy ellankadtak , hogy a’ hat 
inérföldre távolított Románba késö éjjel érénk be; 
és innét visszatérni kényteleníteténk, ha az említett 
Zlatom úr rajtunk nem könyörül. Illy körülmény 
ben P. Simon haza sietett, ho1 szegénységünket hi 
veinek elbeszélvén , buzgón 'ajánlotn Ezek félhordó 
bort ajándékozának, mellyet a’ tisztelt atya eladott, 
az árát (15 tallért) hiven kezünkhöz szolgáltatván. 
Mi azonban october’ 23-dikán Jászvásárba érkez 
tünk: hol P. Beke Pál jezsuitát-kit magunk mellé 
püspöki látogatásunk’ idejére magyar tolmácsnak és 
predikátornak megkértünk vala-_nem találván, nyolcz 
napig várakoztunk; ’s ohajtott megérkezése után, 
mindszent-napján a’ tiz magyar mérföld messzeségre 
fekvö Huss felé indultlmk. , 

MoLDv. Ú'rAz. 9 
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flu s s. 

Három dombon. emelkedö mezöváros, regényes 
és termékeny környékkel. Nevezetét a’ Magyaror 
szágból számüzetett sopronyi és pozsonyi magyar hus 
sitáktól 1460. köriil nyerte. Ezek még most is ma 
gyar nyelven éneklik a’ misét és lytaniát: mit mi, 
a’ hivek’ megegyezésével, úgy mérséklettünk, hogy 
a’ mise és hozzátartozandók latin - , a’ mise 
elötti és utáni énekek pedig magyar nyelven mon 
dassanak. A’ katholikusok’ egyháza szép helyen épült, 
de olly alaktalan, hogy külsejët tekintvén paraszt 
kunyhónak véltük. Anyaga: fa , sár és szalma. Pap 
ja: PtapczonMihály székely-magyar. A’ lakosok ma 
gyarok és oláhok, de sokkal számosbak a’ magya 
rok és mindenben elsök. Különös tisztelkedö szo 
kásuk borral megtöltött 8-1'0 messzelyes kobako 
kat aia'indékozni. Illyenekkel tisztelének meg minket 
is. А’ katholikusok’ száma 682,kikhez P. Beke min 
dennap magyar egyházi beszédeket tartott. Bér 
máltunk 124-et; sokkal többet, ha a’ fejedelmi szol--` 
gálat némellyeket nem foglalatoskodtata. Itt eze `` 
lött még csak nevét sem ̀ hallották ezen szentségnek. 

A’ Pruth’` partján két év elött egy major (5z:31 
lás), ’s benne tizenkét kath. magyar ház létezett , de 
a’ huzás-vonás miatt elszéledtek; némellyek Tatár 
отáать Csöbörcsök nev'i‘i varosába, másolìa’ szom 
széd Hussba vonultak. 

Vaslu. 

Hu'sstól 4 magy. mföldnyi távulságra esö mv. 
Hajdan több mint 300 családból álló magyarok 
lakták, szentegyházzal, pappal és tanítóval ellátvák , 
ma a’ boldogabb multra romok emlékeztetnek. A’ 
templom elpusztult; a’ temetkezö helyre tehénólak 
épitettek; а’ kat. nép dögmirigy’áldozatja, tatârok’ 
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rabszolgája, vagy részint nem egyesült-görög hitü lett. 
Hat év elött még 30, ma 4 kath. házot 16 le'lekkel. 
számlál. Ambár Jászvásártól nincs igen messze , so 
ha missionariusok meg nem lätogatták. --- Novem 
ber’ S-kán 

`Barlad 

mezövárost köszöntök. Lakosai: oláhok, örmények 
és magyarok. Katholikusok 30 házban 150-en van 
nak. A’ kisded fatemplomban papjok’ hiányát csekély 
{izetéses iskolatanító pótolja, ki az ünnepeket ’s 11ö] 
ti napokat kihirdeti, és az összegyülekezett hiveknek 
magyarul énekel ’s magyar postillákot olvas. Ezeket 
is sem missionariusok sem püspök, nemzedék óta, 
fel nem keresték. 

Barladhoz közel, hasonnevü folyam’ partján, Inu 
togatnak egy vár-düledéket. hol a’ tatárok, midön 
sz. László magy. király a’ scythákon 1236. körül 
diadalmaskodott , magokat befészkelték. - Innét két 
napi és egy éjjeli utazás után 

GaZacz-ra 

jöttünk. Ez a’ ' Duna’ partján fekvö mváros, hi 
res kikötöivel. A’ magyarok, jóllehet csak hetvenen 
valának, igen kértek: hogy nekik magyar papot 
adnánk, igérvén az illendö eltartást és a’lpaplak’ 
felépítését. 

Takucz 

mezöváros; Galacztól nyugatra 12 magy. mf. tá 
vulságban kies helyen fekszik. Hajdan 200 magyar 
ház szentegyházzal, pappal, tanítóval ellátva, jelen 
leg egy katholikus sincs benne. 

g* 
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Bogdana 

faluba november’ IG-kán érkeztünk. Bégente csak 
magvarok lakták, most 6 kath. házban 18 lelket 
számlál. Vallásokat megváltoztatták; mert nálok is 
a’ missionáriusok gyéren mutatkoztak. 

Sta'nfalva 

számszerint 150 magyar lako‘ssal, és Hilp hely-' 
ség felé sz. Kozmás’ és Demény’ tiszteletére épült 
kápolnájával: hová, u. m. búcsus helyre, Moldvá 
ból és Erdélyböl a’ pünkösdi ünnepek’ alkalmával 
több ezeren összegyülekeznek. _ 

Ma'nfalva 9, Байкa/‘0100 14, Í/ölcsör 12, туши 10 

magy. házzal egy plebániát képeznek. - Az emlí 
Фeи: falukból kiindulván, november’ 19-én 

Tatros 

mezô'városba jöttünk. Ezt hajdan magyarok lakták, 
ma csak 30 házban léteznek. A’ kat. templomot sz. 
Miklós7 czíme alatl: Margit magyar herczegné kétszá 
zad elött köbůl építette. A’ nagy oltáron lévö szüz 
Mária’ képe a’ дeтища homonnai collegiumábol Rá' 
kóczi erdélyi fejedelem’ zendiilésekorhozatott ide. 
Be'gi idök бы; n'em lévén a’ tatrosi környéknek ál 
landó papja, vigasztalásukra eg y missionariust akaránk 
adni; de ök ellenszegülének: hogy nekik ne kóbor 
barátot adjunk, hanem magyar papot, ki öket .és övéi 
ket nyelvökön taníthassa; honnét ‚Шпон, nem nagy 
tudományu de példás életii erdélyi magyart,papjok- 
пa}: felszenteltük. ‚ A’ legidösb lakosok sem emlé 
keznek, hogy Tatroson püspökilátogatás történt vol 
na, `pedig Bákótúl alig esik egy nap messzeségre. 
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Mi elöbocsátváii a’k. oktatást, körülbeli'il 14o-et bér 
máltunk, ezek közt mellék-falubelieket is 

Az említett városok és faluk шán, püspöki lá 
togatásunk’tárgyai a’ következendök valának: .Lu 
lia'csfalva; régenten 100 magy. familiát, ma alig 80 
lelket számláló. Alfalu; hajdan nevezetes nagy telep, 
most elhagyatott szállás. Szaloncza; egészen magy. 
falu,mellyben 105 személyt bérmáltunk. A’ Krisz- ` 
tusnak ezen szölöjét is soha püspök és missionariu~ 
sok nem mivelék; csak diákja van , ki ünnepeket 
és böjtöket hirdet, ’s magyar énekeket zeng el a 
hiveknek. Még egyszertehát misézvén és predikál 
ván szegényeknek, Bákó felé indultunk. Ezen vo 
nalban: 

J 

Forrófalva 

csupa magyar lakosokkal; noha Bákótúl‘egy ma-- 
gyar mföldnyire fekszik, emlékezet бы pii'spökök 
töl meg nem látogattatott. Mi 400 lakosai közül 118 
férjlit , 106 nöneml'it bérmáltunk. 

Pas`kan; 
liajdani lakosai mind magyarok voltak , ma 30 lé 
lek` 6 bázban létezik. 

Bogdánfalva 55 -— 
Hidegkut 58 ---- 

magy. lakossal, kik a’ bákói szentegyházot gyako 
roljâk. 

1u‘) Tatrosrúl, hol utasi'tásom’ pontiai szerint a’` mult 
évben meg kellett jelennem, többet olv'ashatni a’ mold 
vai magyar telepek’ jelen állapotiát tárgyazó mun 
kámban. 
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Тeг eb es 

l a’ bákói püspökségbez tartozó falu, 155 lako: 
sal. Sokszor elsajátítatott, és ismét a’püspökök’ gya 

\ kor valtozása miatt visszaadatott. Az egyházi telek 
böl András dalmát barát egy paripáéгt nagy rész 
eladott. 

Ba'kó 

várposäba november’ 29-kén mentünk be, a’ mold 
val katholikusok’ székes egyházát is meglátogatan 
дым Ezen város az elöidökben ,kivált magyarMar 
gl? IStVán-Vajdáné, korában, inkább virágzott ’s 

' ieledelmi lakkal `bírt: mellyet azonban az idő rom 
A’ püspöki lak a’ város” éjszakihrészén, Mint ogy a 

bákói püspökségröl az iróknál eddiglen keveset ol 
vastam, ’s Gonzaga és Pázmán bíbornok, munkái 
ból csak arra emlékezem: hogy a’ ba'kói monostor 
és tergovisti (Havasalföldön az argi Y. argyasípüs- l 
pöki megyében) az erdélyi vajda, leánya által sz. 
Ferencz, szerzetes fiainak számára alapítattak; de 
ezeknek is a’ hajdankorbeli viszontagságát, levéltár, 
és; jegyzetek, hiányában, ki nem fürkészhetém; tehát, 
hogy mégis valami bizonyost, legalább egy életszak 
óta, kitanulhatnék, 80-100 esztendös katholikuso 
kat idéztem elé, kik hitökk'el a’ következendöket 

má tett. 
fekszik és monostornak neveztetik. 

vallák: 
„Hetven év elött, midön gyenge koruak volnánk, 

emlékezünk, hogy azon teleken , hol most a’ püspök 
tartózkodik, monostor létezett ’s abban barátok lak 
tak.“ A’ többi közt a’ legídösb három valló még 
azt is állítá: hogy a’ monostorban, melly szebb és 
terjedelmesb épület volt a’ püspök, mostani lakjá 
nál, 12 magyar barát lakott ’s utolsó guardiánlok Fe 
Pencz barát; nevezetü volt. 
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Minö öltönyt hordoztak? „Fa talpat _lábok 

Мaй.“ ‚ ' 
Hoz/a lettek azol.` a’ bara'tok ? ,,Nérnellyek meg 

haltak, mások a’ villongó idökben elfutottak. P. Fe 
rencz, fogadásához és la’ helyhez erösen ragaszkoF 
d6, itt végezte el az Urban életét.“ 

КЛ: voltak az elhunyt öara'tok’ utódjai .9 „Lel 
kivezér nél'kül maradtunk.“ 

Ki volt мы: púspök Moldva'ban, ‚году lelki 
atya't nem adot`t дeтek? „Püspököt e’ tartomány 
ban régen nem láttak, тert helyettes viselte a’ hi 
vatalát, ki a’ magyar barátok közül válaszlatván e’. 
monostorban lakolt, ’s innét igazgatta a’ lelki ügye-- 
ket. A’ barátok _kimulván, Bákónak nem volt lelki 
kormányozója , mignem Rómából Quirinus nevü 
küldetett. Ezt aranyozott pásztori pálczájár'ól , melly 
az emberek elött szokatlan volt, Aranyosnak nevez 
ték. Az б eljövetele és P; F erencz’ halála közt körül 
belül 20 év elhaladhatott.“ ‘-- Ezeket szórúl szóra. 
Most P. Bandin, Quirintól kezdve egészzkoráig’ a’ bá--' 
kói püspökök’ v. helyetteseik’ névsorát terjeszti elö, 
tetteiket birálgatván. Majd a’ magyar diákok’ vissza`- 
élését érinti, kik oda vetemedtek: hogy gyóntab 
nak, esketnek, avatnak ’s a’ t. Környülményesen 
leirá a’ bákói magyar pappal történt pörlekedését., 
nem titkolhatván el még azon levelet is, mellyben 
Vazul vajda a’ magyarok’ ügyét védi ,_ ’s бt mint 
püspököt fenyítì.*). Szóval P. Bandin mindent el 
követett , mi a’ bákói püspökség’ egyházi javára és 
diszére töle. kitelt. Legalább jóakaratjának (hisz’ a’ 
nagyobb résznek örökségül csak ez juta!) eme’ so 
rok csalhatatlan tanúi: „Quid vero de metropolita 
no Catholicorum templo et in Moldavia Catholi 

 

1“) Ezen levél latin és magyar nyelven közöltelik a.’ már 
czl'mzelt ulazásomban. 
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corum Antistitum residentie dicendum sit, ignoro. 
Flebile hoc intuentibus spectaculum, et profecto 
consideratione dignissimum: cum maximum etiam 
apud efferas nationes pariat scandalum, et admira 
tionem non modicam. Luget ista Ecclesia, et non 
est, qui consoletur cam; inclinato capite, fatiscen 
te latere collacrymatur: mihi lacrymas colligo la 
crymis, et solamen ferre non valeo. Roma huius 
Orphanae mater est, matris Charitas est filiae pro 
visio.“ lgy irt a’ többi közt, mert igy érzett, a’ 
moldvai kat. anyaszentegyház’ derék lelkiöre; ’s 
miután Bákóban 310 személyt megbérmált, továb 
bi tárgyához sietett. ‘Olvassuk ismét saját szavait: 

Kara'csonko" 

oláhul' Pi'atra, mv. Hajdan egészen magyar la 
kosokat, ma 3 magy. házat 16 lélekkel számlál, 
kik közül csak az öreg .Iános tud anyanyelven be 
szélni._ A’ kat. egyház romjában fekszik, a’ papi 
és tanítói lak’ teleke elfoglaltatott. Mindenek fe 

`lett dicséretre méltó az emlitett hiveknek azon 
buzgósága, mellynél fogva jelesb ünnepek’ alkalmáî 
val 48 órányi távulságra is misére és predikáczióra 
megjelennek. - М1, balra hagyván az éjszakra esö 
hires remete-barlangokat "‘), tovább sietti‘ink. 

 

‘) „Hic ascendenti -— P. Bandin’szavai -versus septem 
trionem occurrit celebre monasterium Basilianorum, 
illic sublimem transcendenti montem Eremitarum 1:11 
guria et speluncae in latebris vallium et montium ca 
vernis quaesitae occurrunt, qui si a transeuntibus re 
quirantur, obsoniis et favo mellis hospites tractaut. 
Eremicolae illi a monasteriis in tanta locorum distan 
tia latent, ut solemuiori festivitate ad audiendam li 
turgiam ‹et sacram communionem percipiendam 12o11i 
р‘1о‹1е_pоззiт. venire. Carnibus nunqiiam vescuntur, 
nec pisces qu ovis die, sed certo tantum tempore co 
medunt; imo nouiiulli etiam ab esu piscium absti 
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Roma'n 

város, melly Bákótúl keletre 5 magy. mf. идvu! 
ságra esik, a’ Római-birodalomból Dáciába átszállí" 

 

nent, raro panem gustant; et aliqui inveniuntur, qui 
etiam panis esum sibi interdicunt, tota asi vita pro 
delitiis hahent, si ex millii contusi fur uracea iarina 
tortam subcinericeam sine salis condimento in magnis 
festivitatibus comedant; herbis potius sylvestribus , 
fruotibus et favo mellis vescuntur, et idgenus edu 
liis, quae poenitentiae causa pro peccatis suis, suo 
rumque parentum, sponte suscipiunt. 

Indusium, nec ullum indumentum ex lino admittunt; 
ipsimet sibi, eх lana aut pilís animalium a monaste 
rio acce tis, vestimenta conficiunt; die et nocte in 
contemp atione rerum coelestium , vitae Christi, san 
ctorum Pei-durant. In tuguriis non est praeter men 
aulam-, in cavernis et speluncis nec mensulae locus, 
sola imago Christi, aut Deiparae, aut sancti alicuius 
in`iis visitur- Humi, aut super dui-um asserem, aut su 
per lapides cubant, pro pulvillo lapis inservit; prae 
ter viatores aut peregrinos, aliorum hominum non 
solum conversationem , sed etiam conspectum fugiunt, 
pauci et moderati in loquendo. выmизания aures aпо 
rum demulcientibus non delectantur, et quid in 
mundo geratm', minime expiscantur. Multl ех iis 
centesìmum superant annum, sani et vegeti, bar 
ba prolixa, crinibus humeros tegentibus, pilosa {a 
cie et‘manibus, aspero vestitu, nigri aut cinericei 
coloris; dum se peregrinorum conspectui offerunt, mi 
rum in modum ad pietatis ardorem movent. Et ne 
ulla temporis pars otiosa transeat, honestis occupan 
tui- negotiis. Plerique circa apes in aestate occupati, 
alii hor-tos colunt, зeтт; alii rosaria ex pilis te 
xunt, alii ex viminibus corbes; ut verbo dicam: u 
nusquisque sua manualia habet exercitia, tam hye 
mali quam aestivo tempore. 

Nihil isti de controversia orientalis et occidentalis Eccle 
siarum norunt, cum sint rudes, nec indagandae ve 
rae Ecclesiae studiis addicti; sed aliqui Sanctos imi 
tandi aifectu, nonnulli pro satisfactione suorum €0 
catorum, alii calamitatibus mundanis exterriti anc 
asperam vivendi rationem sibi elegerunt.“ 
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tott gyarmattól vette nevezetét, ’s a’ természetnek 
mindennemü javaival bövelkedö földön fekszik. Ez 
elött kél: temploma volt az itteni katholikusoknak: 
egyik magyar, másik német; ma az elfoglalt tele 
ken romjait mutogatják. Ahhoz Lukács hegyen 2 , 
ehhez 6 szölö tartozott: mellyek részint eladattak, 
részint miveletlen hevernek; mert a’ 800 kat. lakos 
36 személyre leolvadott, kik közül bérmálkoztak 
buszonketten. --- 

Ta m a' s f a l 'u a 
Rómántól 1 magy. mf. , 70 kat. lélekkel. 

.Dsidafalva 
(Quasi diceret, turcici iaculi meta) oláhul Dsudai, 
163 magy. lakossal. 

Domafalva 
Olábul Reketen, 389 lakossal. 

Lal'osfalva 
(Nomen accipit , quasi pigra euntis paвна, 40 la 
kossal. 

Steczkó’falva 

(Nomen hoc sonat: state cum pago; ex valachi 
co cum ungarico compositum), 160 magy. lélekkel. 

Szabófalvá-hoz 

tartoznak. Ez magyar helység szentegyházzal, papi 
lakkal és, mikor lehet, pappal. Jelenleg csak éneke 
se van, kit a’ nép többre becsült mint minket. 
"). - Innét 

‘*) Ezen 6 magyar telepek Ы: század Май igen gyara 
podtak. 
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Ne т с z 

(magyarul Ne'metva’ros) 
felé iigettiink ’s december’ 15-kén beértünk. Mond 
ják , hogy hajdan csak szaszok lakták ”) ’s Öt temp 
lommal\ékesítették; mostanában egyet ltalâiltunk , 
mellyet kö alapra Sophia nevü szász asszonyság 1629 ~ 
dikben építetett, ’s körülbelül 100 kat. l. gyakorol. 
Ezen tájék hegyes lévén, a’ bányászatra alkalmas le 
hetne; de a’ török miatt senki nem miveli. 

G_yula 

liasonnevü vezértöl alapított város volt akkor, 1rii 
dön 744-ben a’ magyarok Scythiából Panno 
niába másodikszor kijöttek és Sarmatiának ezen ré 
szében ideiglen letelepedtek. Németvárosból éjszak 
nak irányozva Baja és Nemcz között kies és ter 
mékeny helyen feküdt templomának, melly 3 o1; 
tárral ékeskedett, alaphelyét megszemléltük, kö- 
veit 1645-dikben egy hatalmas görög báró palotá 
ja’ építésére használta. Ma sárga kalászok lengenek 
ott, hol egykor poinpás `épületek emelkedtek. Ez 

‘a’ vezér halhatatlan név után vágyott, mert Pan 
noniában is a’ Tisza mellé maga nevéröl Gyula 
várt építete, mellyet már törökök birnak a’ Мa— 
gyarok ellen. :‘ ` 

Вaa 

Németvárostól 4 mföldre távolított szász város. Az 
elöidökben 6000, most 256 kat. lakost számlál. Az 
50 lépésnyi hosszu és 25 l. széles bolthajtással, 5 
oltárral, négyszegü erös toronynyal ellátott Nagy-- 
Ásszony’ egyháza , mellyhez Moldvában hasonlítha 
tó nem találkozik, a’ maga épségében van. Ezen 
templomnak közepén van a’ keresztelökut, melly 

*f1 Soprony és Pcscny vármegyei nêmet hnssiták is. 
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alatt nyugszik a’ moldvai egyházoknak elfeledhetet 
len alapítója Margit herczegné. A’ глaзy oltár’ jobb-~ 
ján emez emlékirás olvasható: „Anno 1410. hoc 
templum in honorem B. \M. V. dedicatum ab Illu 
strissimo Principe Alexandro Voyda, aedificatum 
est una cum Monasterio Moldaviensi. Cuius piae 
memoriae Coniux Margaretha sub fonte Baptisma 
tis вepилa est. Requiscat in vitae aeternae resur 
rectionem. Amen.“ Papjainak névsorában (melly 
ben lengyel, dalmát , bolgár, sehonnai kóbor kicsa 
pongó térítök, söt Péter vajda alatt nöszült gyôgy 
szeráros is, fordulnak elö) leginkább tündöklék az 
erényes életeért szeretve tisztelt magyarhoni P. 
Kecskeméti Ambrus , kinek halála шán a’ hivek sir 
követ emeltek ezen felirással: . 

„ 1618. Ambrosius Kecskeméti magnus Patel` 
atque sacerdos divi Francisci Religiosus , erat man 
svetus, pius , mitis, prudens, fuit ipsi ingenita Ьо 
nitas, quoad vixit.“ 

Szucsava 

màsodik városa a’ fejedelemségnek, szász , magyar, 
olasz polgárokkal, és egy 1638-dikban megujított 
templommal, mellynek nagy oltára’ balján a’ követ 
kezö felirást olvashatni: 

„Deo ter optimo Maximo et Deîparae 
Virginis Mariae in laudem hoc Altare 
Fieri fecit lllustrissimus Princeps 
Jeremías Mogilla in suam totiusque 

Prolis memoriam.“ 

Nem levén lelkiöre ezen plebániának, a’ nyáj’ 
nagyobb része görög akolba tért. “). 

„Бгпсэaчa’ ielen álla от“ bövebben lerajzolva lásd 
utazásom’ II-dik Tol alékában , hol a’ bukovinai ma 
gyar telepeket ismertetem. 
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S e r e d v a' s a' r 

a’ hasonnevü folyam, partján. Hajdan jeles kolosto~ 
ra *), csudákról és bucsujárásról 'hires temploma . 
volt, ma csak puszta helyét mutogatják. Az üldö 
zött kat. nép részint görög vallásra ment által, ré- 
szint Kutnárra és Bajára bujdosott. Az említett kat. 
kolostor, könyvtárát a’ radurzi görög-püspöki r1io 
nostor, és Moldva, fő cancellárja, egymás között el 
osztották. E’ történt az egyházi javakkal is. ` 

He rl ó ` 

mv. régenten magyar polgárokkal, kik 500 házat 
laktak; jelenleg csak 19 kat. lelket számlál; mert 
(noha Kutnártól 1 magy. mf.) a’ 80 esztendös embe 
rek sem emlékeznek, hogy püspök látogatta volna 
meg öket. Innét a’ 40 lépés_ hosszu és 16 lépés széles 

_templom, födél nélkül, pusztuló félben van. Izmos 
falai még állnak, 3 oltára düledezett, sekrestyéje 
sértetlen, valamint a’pap’ és tanító” háza is. A’ temp 
lom, ékszerei közt a’ nagyobb ezüst kereszten: 

' sz. István , Imre, László és Katalin ereklyéi följe 
gyezvék. A’ város, házai körül még ma is azok a’ 
szembetünöbbek, mellyeket 12 év elött magyarok 
bírtak, de kiknek elhunytok után maradékaik olá 
hokká fajultak. ` 

Kutna'r 

mv. Nevéröl a’ vélemények különbözök **). Fek 
vése kellemetlen. Lakosai: szászok, magyarok és 

*) A’ kolostor nevezet alatt püspökseg‘et kell értenünk; 
mert történetíróink bizonyl'tják, hogy a’ milkó-targya 
si v. argi kat. püspökség Sered v. SeretÍL városába té 
tetett által, innét pedig idővel Ba’lvóha. 

**) Bandi/L _eme’regétjegyzé fel: „Mondják, hogy nevét. 
a’ moldvai szőlőtők” ültetőjétől vette volna. Midőn 

` t. i. haldnn ezen tartomány a’ magyarok, királyának 
adófizetője vala, történt, hogy а’ vajda Budára a’ 
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oláhok. `Legszáimosbak a’ magyarok, tehetösbek a’ ` 
szászok. A’ katholikusoknak, ámbár összesen csak 
276-an'vannak, `3 kôtemplomuk van, mellyekhez 
több hold szölök tartoznak. A’ magyarok a’ szamár 
hegyieket mivelik. . 

_ ` _ _ J as 
magyarul Ja'szúb'sár, oláhul Jas, latinul Jassíum; 
az országnak fö városa: hová mint középponti hely 
re , a’ kereskedök Török-, Tatár- és Oroszország 
ból különféle árukat összehoznak, mellyeket azután 
Lengyel-, Magyar- és Erdélyorszz'igba szállítnak. 
Begélik, hogy Jasnak hasonnevü juhásztól nevez 
tetett; ki itt hajdan nyáját legeltette. *). Fekvése 
hegyes völgyes. Jelenleg 15000 jobbadán faházat 
(mert a’ török törvény szerint csak szentegyháza 
kat és monostorokat szabad köbi'il építeni), 60 
templomot és 11 monostort számlál.“ ‘A’ leg 
újabb és pompásb monostort, melly várhoz ha 
sonlít, a’ mostani fejedelem hat`év elött alapítá. Is 
kola is mellékült hozzá , de ez a’ taval összehamvadt. 
Lakosai legnagyobb számmal oláhok, aztán: magya 
rok, örmények, görögök, bolgárok, albánok, tö 

királyhoz utazott, hol megizlelvén a’ legjobb magyar 
borokat sajnálta, hogy az ö fejedelemségében bor 
nem termesztetik. Mire nézve a’ királytól egy szölö 
ii‘ltetésben jártas embert kért és Gutnar nevezetů né 
metet nyert, ki beutazván a’ tartományt azon hegyes 
dombos környéket találá alkalmasnak a’ bortermesz 
tésre, hol ma Kutnár fekszik: mellyet nevéröl Gut 
nar-nak azután betiicserével Kutnarnak neveztek. ---- 
Р‘ Pap Sándor Кии/(111i1i1: nevezi; mert illyennek. 
mint álll'tá, oklevelekböl olvasta. --- E’ közlemény’ 
egyik birálójának véleménye: ,.Minekiitána hazánk 
ban is Kutnár nevü helység találtatik, ezen szláv 
vагу oláh nevezet Moldvában is saját eredetü lehet.“ 

*) Kantemir herczeg szármoztatia ‘Миша molriártól 
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rökök, tatárok, lengyelek, muszkák, ráczok, sz5i 
szok, moskoviták és néhány olaszok. A’ 20000 fö 
lzn'íl álló bárókat , udvariakat, szabadosokat, és ka 
tonákat kivévén, 28000 személy adózik. Összesen 
20 iskplát számlál, de ezekben 'alig 200 (kétszázl) 
tanulót. A’ kegyelmes fejedelem a’ jezsuita atyák-- 
nak is iskola-telket adata és megigéré, hogy fel 
is építeti;~de némelly más szerzetböli missionaria 
sok’ alattomossága e’ sz. tervet megsemmisíté. _' A’ 
kat. magyar népszám , melly ezelött ezerekre ment , 
mostanában körülbelül 3-400 lehet; ’s ennek is 
egy része a’ szölöhegyeken lakván, templomba gyé 
ren jár. Vannak ugyan magyar katonák is, kiket 
u. m. ideigleni lakosokat Gelesen a’ 130 reform'átust, 
kik taval állottak be a’ fejedelem’ szolgálatjára, ’S 
már a’ predikácziókat hiven gyakorolják) az emlí 
tett számból kihagytuk. A’ kat. `templomot kö alapra 
egy görög bojár fából építette , melly templomért a’ 
magyar lakosok és külföldi missionariusok a’ feje 
delmi törvényszék elött épen most'perlekednek. Jove 
delme szölökbül állott , de ezeket a’ szünetlen válto 
zó lelkészek részint eladták részint elzaálogosították. E 
гen plebániát példás életü magyar lelkiatyák nélkül 
virágzóvá tenni lehetetlen; azéri: mi jézsuitákkal lát 
i'uk el, kik már is a’ paplakot és szentegyházat meg 
„дамы , a’ népet oktatják, vallásunkban erösítik; 
mert itt is fájdalommal kell említenem, hogy a’ pre 
dikácziók’ hiánya miatt sokan görög szertartást kö~_ 
vetnek. De ellenök a’ többi missionáriusok mindent, 
mire csak az irigység viheti, elkövetnek; ’s a’ gö-‘ 
rög föpapoknál és fejedelemnél hazudoznak, incsel 
kednek : csakhogy Moldvából kiküszöbölhessék. „Et 
quid futurum sit, Deus novit“: ezen szavakkal élt jelen 
tésében a’ tisztelt P. Bandin, ki elvégezvén püspöki 

' látogatását, Jászvásárrúl 10 pontbúl álló körleve 
let hocsáta papjaihoz és hiveihez, kiket keresztényi 
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életre serkent, az erényekben erösít, oktat és vi' 
gasztal. Jegyzetre méltó eme’ két pontja: „7. Incan 
tationes et aliae superstitiones in concionibus et pri 

` vatis colloquiis reprehendantur; et siquis in eis de 
Prehendetur, ad Episcopum deferatur.“ -„9. Per# 
çussores Parentum, et contumeliosi erga eosdem, 
ir1 facie Ecclesiae centum [meules subeant, praeter 
aliam poenam ab Episcopo infligendam.“ 

\ ’S im ez rövid tartalma a’ t. cz. P. Bandín’püspö-- 
ki látogatásának, kinek jegyzete szerint Moldvában 
1647-ben 33 helységben 1020 család létezett, 
Zolich István (ez Zmoilban, Bababan, Thomisban 
is siolgált), Boldizszir, Illés, Simon, Gáspár, 
Rapczon Mihály, Polján János, Beke Pál, Deli 
Márton lelhiatya'k’ es tizenÍza'rom dia'kok’ felügye 
lése alatt. 



i’. вмшш UTÁN. 145 

J egyzetek Moldváról. 

Elöszó. 

A’ gondviselésem alá bizott kat. anyaszentegy-.~ 
házot tárgyazó elöbocsátott rövid értesítéshez az 
ért ragasztom a’ Moldvaról szóló következendö 1055’ 
zeteimet , hogy bövebben ismertessék meg ezen 
tartomány, mellyböl az apostoli férfiak, a’ népek’ 
térítésére minden napkeleti országokba legkönnyeli 
ben eljuthatnának. Melly ügy ha példás életii, és 
nemzeti nyelvet értö szerzetesekre (kivált a’ Jézus’ 
társaságából és‘ sz. Ferencz’ rendéböl felszólítandó 
atyákra , kik predikácziókkal és iskolák’ alapításá 
val a’ nép’ lelkét felbuzdítják) bizatnék, a’ római a 
nyaszentegyházra nézve tetemes foganatja lenne. A’ 
sz. 'Ferencz’ szerzetesinek jó hire és neve egész 
Moldvában elfeledhetlen; ’s ök, ha a’ bákói kolostor 
banlakhatnának -onnét'a’ köriilötte fekvö 22 hely 
ségre, söt az egész tartolnányra is, kihatván- gya 
rapíthatnák a’ lelkek’ számát. Máskép Moldvában 
6-10 év alatt a’ kat. religió elenyészik. Mi min 
den iparunk mellett is a’ különbféle nép , hely, idö 
és egyéb körülmények miatt `többet nem tehettiink ; 

'hanem mély alázatossággal kérjük a’ sz. gyiilekeze_ 
tet, méltóztassék e’ tárgyban atyailag szorgoskodni~ 
Az Isten szentségedet, és a’ bibornok urakat éltes 
se ’s a’ t. P. Bandin m.k. 

MoLD. ‘Эти. ` ю 
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jlloldva’ neve'ró'l. 

Az erdélyi havasokból több mföldekre hömpö 
lyög le, ’s Románhoz közel ömlik a’ Szerethbe, 
Moldva vize, mellytöl e’ tartomány Mold'vának ne_ 
veztetett. Honnét származott a’ folyam’ neve, tör 

‘ téneti adataim nincsenek. A’ bizonyos, hogy a’ régi 
irók e’ tartományt Moldvának nem czímzették , mert 
a’ krónikában, mint lakosai, ugy változtak nevezetei. 

Traján, Erdély’ és más déli ’s nyugati orszá~- 
gok’ hódoltatója, Sarmatiának és Scythiának ezen ré 
szeire római gyarmatokat nem szállított; mert a’ 
moldvánok (mostani olz'ihok) Erdélyböl szakadt ké 
söbb korn telepek. Történt t. i. -— igy regélik ~-- 
hogy Erdélyböl hai-om római fönemes testvérek 
(Domucus , Volcha, és Dragиs) számos cselédek’ ki 
séretëben a’ havasokra vadászni mentek , ’s egy чaд 
ökörre bukkantak. Ennek nyomozásában egyenkint 
elfáradtak, ’s mindenik más folyam mellé jutott 
nyugodni, mellyeket a’ maguk nevökrül Domиcus , 
Volcha, és Dragosnak hivának. Pihenés után össze 
jöttek., ’s ismét a’ vad után ’estek; de most Molda 
nevü kutyájokat a’ negyedik viz elsodrá, mellyet 
Moldától Molda’nak (idöveiMoldva'nak) nevezének. 
A’ vadat azonban elejték; ’s látván a’ föld’ termé 
kenységét, mutatvá'.iynyal tértek vissza özvegy any 
jokhoz. Ennek javaslására a’ nevezett földre nagy 
gyarmattal beköltöztek. Volch vezérré választatván 
kezdel hatalmát kitcrjeszteni , ’s a’ Moldva folyón ti’il 
elfoglalt földrészt Moldvának` nevezni; tulajdon 
neve Volch, Valach (magyarul: oláh) a’ népre ra 
gadott, mellyet mindazònáltal némellyek Flaccus 
római vezértöl, mások Velisch német szótúl, melly 
Olaszt jelent, szárm'aztatnak *). 

e *) Lásd Kantemir moldvai fejedelem‘ véleményét: „A' 
moldv. magy. telcpek sth“ czl'mii ismci‘tctésben. 
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Nagyságárdl. 

Kelch-e Tatárországtól Nester` folyam, `délre 
Bolgárországtól a’ Duna’ Erdélytöl F oksán y’ eserme 
lye választják el; éjszakra .Podoliag nyugatra az er 
délyi havasok, határai. Hossza éjszaktól délnek 80 , 
szélessége nyugatról keletnek 70 magy. mf., köre 
több mint 150. Déli részén a7 Duna’ Partján jelen 
leg csak Galacz városát birja a’ moldvaj fejede 
lem, a’ többí városokat es várokat a’ Török elfog 
lalta. Rhene, Smail, Chilie, TatarbunaI-,f a’ bucsá 
ki .nagy puszták, csaknemez egész Důpán inneni 
keletre esö tartomány, jeìesen: Nester-Fehérvár., 
Akerman, Janokosár, Tekenye városok és eŕössé 
gek, a’ Nester’ folytában igen sok népes faluk és 
szállások a’ Török’ és Tatár’ hatalma alá estek , ’s igy 
a’ hajdan négyszegü moldvai földnek azon szeglete , 
mellyet a’ Nester és Duna képzett, ellenség’ kezé 
re jutyán, a’ fennebb említett nagyságba nincs be 
számítva. "‘). 

Va'rosairo’l. 

Ш; csak azokat a’ városokat említjük , mellyek` 
nek kerületeik és fötisztjeik a’ határvonaltól nem 
messze helyezvék. Illyenek, délre: Galacz, F oksány, 
--- aztán Azsiud, Takucz, Barlad, Vaslú; éjszakra: 
Csernocz, Hectin, Toroka, Модa, _ aztán Ste 
phanovics, Janova; keletre: Skripiczen, Hoiley, 
Broska, —— aztán Sapusna, F alesin, Huss. A.’ töb 
bit Török bix-ja. N yugatra nagyobb számmal: Tat 
ros , Bákó, Karácsonkö, Németváros, Baja, Szu 

. *) Ám de ídövel ezen nagyságn is , a’ Pruthon túli és 
Bukovina felé fekvó' részek elesvén , _csaknem fe 
ïére leolvadott. 

1o* 
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usava, Sercd, - aztán Botosány, Herló, Kutnár 
9 ’ l ’ .‘ l r r l ,n s a t. Az orszag kozepen Jaszvasar 

T ermeïtenysegrëró’l. 
Olly jó és termékeny Moldvának a’ földe , hogy 

a’ ki nem látta , alig hiheti. A’ természet az élet’ fen 
tartására szükséges mindenneml'í javakkal megáldot 
ta. Itt ugyanis a’ {БЫ egyszer szántatik fel, ’s ha 
elöbb miveletlen lévén gyom és hasztalan burján 
lepé is azt, a’ vetést gazdag aratás követi. Sokszor 
történik, hogy egyszeri szántás mellett kétszervágják 
sárga kalászokba a’ sarlót. Terem mindenféle vete 

`meny, u. in. görög és sárga dinnye, retek, ugorka 
’s t. eff., a’ salátát, mellyet lakosai nem kedvelnek ('È), 
kivévén. Bora nagy mennyiségben , jó minemi'iség 
ben. Szölötökéinek egyszeri kapálás ele'gséges, `csak 
hog y buja hajtásai felkötöztessenek. Legjobb és csak 
nem magyar bort a’ kutnari szölöhegyeken termesz 
пenek; hires a’ hussi, forrófalvi, és terebesi is. A’ 
tartomány’ egész déli része borban annyira bövelke 
dik, hogy szüretkor egy akót (urna) négy pénzen 
lehet venni. -- Vannak számosjiihai , némelly bojá 
roknak 24,000-böl álló nyája. A’ juhok pedig ak 
korák, hogy a’ jövevény távulról tekintvén ökrök 
nek vagy teheneknek véli lenni. A’ moldvai juhnak 
csupán farka egy fél német-juh nehézségt'i (?!). 
A’ török császár’ és pasák’ asztala’számára évenként 
nagy mennyiség hajtatik el. Tenyészt Moldva szám 
talan teheneket és ökröket is , mellyek nem olly` hos2 
szu lábuak ugyan mint a’ magyar földön létezök , de 
azokat testességre felülmulják. Sajtja (melly a’pármai 
val vetélkedik) és méze böven van. Ez nem is сво 
da, ha kövér legelöire, virágos rétjeire , mezeire 

p ’_sth figyelünk. Egy Inéhkas ugyanazon nyáron i, 

ü) Ma szinte a’ határszélcn. 
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_mert a’ madarászatot és vadászatot nem 

vagy több rajt ereszt, ’s ezen kívül mézzel is adó- 
zik. Vannak madarai, vadjai igen nagy mennyiség 
ben; de a’ tudatlan és henye nép vadhussal nem él, 

Halából Podoliába , Russiába , Ukraniába és Erdél f--\ 
be sok ezer szekerekkel visznek ki. 

Ãsványáról e's pénzéről. 
Arany -, ezüst-, ón-, réz- és mindennemü ásvány 

bányái lehetnének, ha mívelni mernék; de a’ török 
zsarnokság ’s önkény miatt, fejvesztés büntetés a 
latt senki nyílván el nem kezdheti, pedig a’ nyu 
gati hegyeken - bab nagyságu golyókat, ’s viz 
áradás vagy- apadáskor a’ fövényben nem megve 
tendő részecskéket találnak. E’ szerint Moldvában 
pénzt nem vernek *), hanem ennek hiányát a’ ke 
reskedés, közös gyakorlása pótolja. Mindenek közt 
legnagyobb becsben van a’ magyar pénz, valódi 
ezüst an yagjáért. '. 

Öltözetúkro'l. 

Mint minden napkeleti nemzetek ’s ezek közt 
a’ törökök , иgy aa moldvánok is bokáig érö öltönyt 
viselnek , pedig többnyire selyemböl; mert ámbár 
némellyeknek alig van kenyerök a’ korrogóhas’ le 
csillapítására, külsö viseletre nézve szinte bojári 
fényűzésben kell járniok. Melleikröl és karjaikról 
arany vagy ezüst gombok csillongnak. szokásban 
van a’ nemeseknél és kereskedöknél a’ drága bél 
lésü felsö ruha (toga) is, mellyet az asszonyok és 
leányok ujj nélkül hordoznak. A’ nönem nagy érte 

*) Bandin, hihető, itt a’ maga forrongó korát érinti; 
mert mára, XVI. századnak elejétől kezdvén , a’ mold 
vai vajdáknak többféle ezüst pénzei fentartattak gyüi 
teményeinkben, mellyek többnyire а’ magyar ezüst 
kispénzek” formájára verctlck. 

gyakorolja. , 
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ků gyйrйЫяe!7 aranylánczokkal, karpereczckkel, gyé 
mánttal és gyöngyökkel -; a’ férjfì nem pedig 
gyüriìkkel - ékesíti magát. 

` Fegyverökró'l. 
Fegyverök: nyil , görbe kard ésPánczél. Két 

élü szablyát, sisakot , dzsidát ’s t. eff. már kevesen 
használnak. Bombákkal és puskákkal közönsége 
sen csak a’ fejedelem’ gyalogsága fegyverkezik fel. 
Igen gyor‘sa’k a’ lovaglá'sban; mert nem csak serény, 
hianem tartos lovakkal is blrnak. 

Szolzfisaikról e's terme'szetökrò'l. 

Ha bár tudatlan ’s miveletlen is a’ moldyai nép , 
vannak mégis némelly tula'jdon szokásai. Udvözöl 
vén egymást, tisztele‘t’ és szeretet’ jeléül egyik a’ 
másiknak kezét megcsókolja. Ezt ugyan az` urak 
szolgáiknak és alsó'bb helyzetü embereknek nem cse- 
lekszik, hanem jóakarat’ és kegyelem’ jelél'íl ök 
nyujtanak kezet a’ csókolásra. A’ köznép midön fe 
jedelméhez járul, ennek lábát is megcsókolja. Ezt 
teszik az alattvalók is uroknak , és a’ baltettben ma 
rasztaltattak, mídön térdre roskadva kegyelmet 
várnak vagy nyernek. Egyébìränt a’ tisztelkedés 
nem térdhajtásban, hanem miután a’ kezek mellre 
‘Меtть , azegész testnek illeudö meghajtásában á". 
Нa becsületes vendégek látogatnak meg valamelly 
házat, ekkor ennek lakosa szönyeget ’s párnács 
Мt, vagy legalább tiszt‘a lcpedöt terít le a’ földre, 
hogyazok leülhessenek. Alábbvaló vagy jobbágy, 
nagyobb rangut vaзу urát, söt magához liasonlót is, 
soha ajándék nélkül nem Моga‘; meg: nagy vagy` 
kicsiny legyen ez, nem vizsgálják; csakhogy üres 
kézzel ne jelenjen meg, ’s jóakaratját megmutassa. 

A’ moldvaiak a’ havasalföldi és más országi 01á 
hoknál vendégszeretöbbek. Нa ki‘veszszük a’ lehgyel 
határ felé lakókat, kik, rájok ragadván a’ szomszéd 
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szokás , ingyen semmit nem adnak a’ vándoroknak: 
Moldvát `költség nélkiil is be lehet иtazni. Lakosai 
ugyan kenye'rrel, sajttal,` téjjel ’s effélékkel az 
utast s'zivesen megvendéglik, csakhogy ez is ven 
dég voltáról el ne feledkezzék; máskép az élel'em 
helyett ököl és pálcza _leszen utra valója. - A’ 
moldvánok ravasz természetüek, eleven eszüek, or 
zásra hajlandók, hideget és meleget, éhséget és 
szomjuságot 2-3 napig eltiirö vitézek. Láttunk 
Sokszor nemes vérböl szármozo‘tt férjfiakat, kikl a’ 
forrásoknál letelepedtek, az aszott kenyeret elöve 
`vén hideg vizbe mártogatták, és jó étvágygyal meg 
ették. Innét ha táborba szállnak, csekély eledellel 
magokat sokáig táplálják; kenyér’ `hiáinya'iban lótéjjel, 
(erre sem tehetvén szert) lóhussal is elélnek. 

A’ lég’ mostohaságát gyenge korokti'il kezdve 
megszokják; mert a’ gyermekek egy silány vászon 
ingben meztele'n lábbal a’ jégen és nagy hóban jat 
szanak:` mit mi, a’ csikorgó hideg ellen bélett ru 
hát öltve, nem egyszer bámultunk. Még az elökelö 
nemesek is gyakran illy próbára teszik ki magzat 
jaikat: kik ha sirás nélkül kiállja’k ,‘ nagy a’ remény, 
hogy jó katonák leendenek. Ok ezenkivül is nem 
annyira a’ kereskedésre, miivészetre, szölô- és 
földmivelésre , mint a’ táborozás- és ragadozásra 
sziilettek, mellyben egy hajszálnyit sem engednek 
a’ tatároknak. Mind e’ mellett is , hogy adót fizetnek 
a’ törököknek, nem kellcsodálnunk; .mert nin 

`csenek erösségeik; és népszámok sokkal kisebb, 
mintsem a’ török sokaságnak ellenszegi'ilhetne. 

` А’ fejedelemröl. 

Moldva’ fejedelme oláhul Vaida'nak mondatik, ß 
ki Lajos magyar királynak a’ mohácsi iitközetben 
történt halála óta többnyire a’ török császártól ne 
veztetik ki, és tétetik'le. Magyarországnak ugyanis ` 
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következett királyai Moldvával, valamint a’ magyar 
koronához tartozott többi országokkal is, nem so 
kat gondolván, a’ Török meghódítá. Innét, mint 
a’ Török alatt lévö többi hivatalok, a’ moldvai 
vajdaság is nagy arany és ezüst sommán vétetik, 
’s még nagyobbal tartatik meg; mert évenként csak 
százezer tallért adózik, de aJ császárnak és vezérek 
nek különösen küldetni szokott ajándékokra kétszáz 
ezer arany sem elegendö. Moldva” fejedelme törö 
kök, tatárok, magyarok és lengyelek közt ural 
kodván , ha'mindezeknek kedvök szerint nem alkal 
mazza magát, igen könnyen elveszti hivatalát; sok 
szor történik ugyanis, hogy a’ Török által rendelt 
fejedelmet a’ Lengyel kiküszöbölte, vagy maga az 
erdélyi fejedelem is, midön ez olly bajnok, mint 
Báthori Zsigmond. De maga a’ Török is gyakran 
változtatja: részint fösvénységböl, hogy az и] fe 
jedelemtöl uj sommát zsarolhasson ki; részint féle 
lemböl, tartván netalán a’ lengyelekkel és magya 
rokkal valaki közülök összeesküdjék. Azonban a’ 
mostani fejedelem Vazul már 13 év óta szerencsé 
sen országol, pedig a’ törököknek nem, kis aggó- 
dásokra, mert a’ lengyelekkel sógorságban, a’ ma 
gyarokkal , mint tetteivel bebizonyítá, a’ legnagyobb 
barátságban van. ’ 

A’ moldvai fejedelem, árnyéka de nem vetél 
kedö` társa a’ török császáriudvarnak; mert abban 
is ugyan mindenek azon renddel, de‘kisebb fény- 
nyel, pompával elintézvék. Mindazonáltal szemügy 
`re vévén Moldva, jelen állapotját, gyérűlt városait, 
faluit, az arany és ezüst bányák, hiányát, a’ nagy 
adót ’s t. efféléket: nem lehet eléggé csodálni a’ fe 
jedelemi udvar, fényét és pompáját, mellynek né 
melly sugárai a’ következö adatokból szembetünnek. 
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A’ Veida megnyervén a’ fejedelemséget, elödei 
nek szokása szerint tìszviseló'ket nevez ki, kik oláh 
nyelven imigy hivatnak: 
Hacaman = Hadi fövezér, ki az egész feje 

' delemség’ katonáinak paran 
‹ csol. 

Logophet = Cancellár. 
Vornik = Ország-birája; számszerint 2: 

‘ ' alsó és felsö Moldvában. 
Visternik = Cubicularius. Sz. Sz. 3- 
Vrickar = Buhatárnok . ` L 
Kamercs = Kincstárnok . 3 
Poharnjk = Pohárnok . . 3 
Spatar = F egyvernök . 3 
Postelnik = Udvarnok . . 4. 
Sugsir = Husra ügyelök . 3 
Stolnik = Asztalnok . . . 3- 

~ Sitnicer = Tizedek’ gondviselöje . 2 
Pisar = Titoknok . . .' . . . 6. 

oláh, görög, török, ta 
tár, latin, lengyekés ma-~ 
gyar nyelvekre. 

Armas = Tömlöcztartók’ elnöke. . 4 
Vatars = Apródok’ elnöke. 
Usar = Ajtó-örök’ elnöke . . . 3 

Ezen bárók és föbb nemesek ékesen öltözköd 
ve tisztes cselédjeikkel egyült jelenvannak a’ ¿Peje` 
delem’ udvarában, legkisebb jeladásra készek a’ 
szolgálatra, mellyet annál pontosabban teljesítnek, 
minél valóbb, Воgy a’ hibáért a’ tisztviselök bün 
hödnek. .Ebéd’ alkalmával, kiket a’ fel'edelem` név 
szerint nem marasztalt, fejet hiajtván eltávoznak. Ez 
történik vacsorakor is. Az alsóbb hivatalbeli és 
vitéz rendü személyeket , _kik mint a’ raj éjjel nap 
pal zsibongnak a’ fejedelmí иdти‘ köriìl, rövidség’ 
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`kedveért nem is említjük. Mindezçk mellett meg kell je 
gyezm‘ink, hogy a’ fm atyja vagy a’ testvér testvére után 
nem követelheti a’ fejedelemséget, minthogy örök 
ségi ìogot Moldvához és Erdélyhez a’ fényès Porta 
senkinek sem enged. Török szokás szerint tehát, 
valamińt a’ vezérségek, úgy ezen tartomány’ feje 
delemsége is a’ stambuli udvar’ rendelésétöl függ. 
Ezen fejedelmek aЬЬan szerencsésbek, hogy a’csá 
szár olly szabadon és rögtön, mint a’ maga vezé 
reit , pasáit, meg nem zsinóroztathatja; de más rész 
röl keservesebb à’ helyzetök; meri: ha uralkodások’ 
idejében (mi igen ritkán történik) meghaluak,vagy 
letétetnek: elsö esetben,. javaik eloroztatuak; má 
sodikbnn, mig az országban tartózkodnak, életök 
veszedelemben forog/z'magzatjaik, rokonjaik meg 
becstelenítetnek; orraik és füleik levágatnak, csak~ 
hogy a’ fejedelemségre ne vágyhassanak. Ha peйд; 
valamellyik a’ trónból letaszított fejedelmek közül, 
épen megszabadulván , a’ fényes Porta’ elébe járul-~ 
hat, ’s ártatlanságát bebizonyítja, elöbbeni méltö 
ságát ismét remélheti, de immár nagyobb áron. A’ 
moldvai fejedelmeknek tehát egymás utáni követke 
zésök nem rokonsági ágon, hanem az nrany’ёs ezйsiз’ 
ъёmёы; számán alapszik. A’ ki Löbbet adhat, az_ hu 
zamosban is uralkodik. A’ mostani fejedelem Vazul 
bökezü az adásban , azért régi az uralkodásban. А’ 
törökök aranyos fejedelemnek nevczik. 

Vizkereszt’ ümzepe. 

Il_égi szokásból vizkereszt elötti naров Móldvá 
nak püspökei (a’ nem-egyesült metropolitan, 3 püsp. 

' társával) összegyülekeznek a’ jászvásári fejedelmi lak-. 
ba`, Lömjénezés, szeutelt vizzel hintezés, kereszt 
csók és más szèrtartások közt a’ vajdának szerencsés 
kormányt, boldog éveket’s dolgqk’ folyá‘sát; ohajtanf 

‘ f 
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dók. -— Mi is e’ sz/okáshoz ohajtván alkalmazni ma 
gunkatrelöre a’ jezsuita atyákra bizván a’ tisztel 
kedés’ tervét, a’ parochialis egyházból menetet (prо 
cessiot) rendeltünk. Tizenkét angyali alakba ö1i3ö 
zött ártatlan kisded/Qìvé az йnnep’ titkát jelentö sze 
repet , kettö a’ fejedelem’ és ország’ czimereit'. Alig 
közelítettünk a’ trónhoz, a’ vajda felállott ’s 616..5i 
sunkat, imádságinkat, feszület-csókolást sth szertarf 
tásainkat szivesen fogadta. ---'Min_dezeket követte 
egy jezsuita által intézett üdvözletünk, ’s az emlí 
tettem kisdedek’ latin és oláh nyelven történt kö 
szöntése, kiket a’vladikok (püspökök) „Amin, Amin“ 
szóval kisértek, az udvari nemesek megkedveltek, 
`söt ö vajdasága ís‘arany serlegekböl itatá és pénz 
zel jutalmazá meg öket. 

Vizkereszt naшёл , mellyet a’ szertartásos víz 
.szentelés ünnepélyesít leginkább, ismétösszecsödült 
az ország’ mindelï nemese, a’ fejedelem, nöje, Бaй, 
és udvari tisztviselöi is megìelenének. A’ fejedelem 
napkeletre nézö trónban, 7 és 5 esztendös Бaí bal 
ra'tíz lépéssel távolítva , nöje még `tovább Щ lépés 
sel, hogy a’ magzatok épen közre essenek, a’ har 
madik trónban foglalának helyet. A" szertartásra a’ 
curia’ kapujáp kivül egy igen szép és terjedelmes 
kör készítetett vala, mintegy 80 lépés messzeségre 
az említett trónoktúl. Éìszakra és keletre az egy 
háziak, kalugerok és éneklök’ kara álla szemközt 
a’ fejedelemmel. Ennek jobbján az udvarnok,` fegy-' 
vernök , cancellár , országbirája SL16. méltóságok (hi 
vataloknak rende szerint), és a’ roppant számu kato 
naság. Nyugatra a’ fejedelem’ és nöje’ széke közt 
száz janicsár mutatkoztak. A’ fejedelemnét pom 
pás asszonyságok környezék; ezek шán több ezer 
gyalog, és 10 ezer lovas katonálv, kik közül most 
csak 150 ülL lovo'u. Délre különféle sz'entek’ ké 
peik valának láthatók, mellyek után a’ hangászkal‘ 

l 
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foglalt he] yet. Ezeken kivül környöskörül töhll 
mint .20,000 ember bámészkodolt. A’ fejedelem 
illy néptömeg’ közepéböl körültekintvén , minden 
sorsu és állapotu emberektöl mély föhiajtással tisztel 
teteй. ' Ruháján 100,000 aranyértékü gombokat hor 
dozott. Nöjét 40,000 aranyba került ékszer piperéz 
te. A’ fejedelem középtermetü , piros-baŕnal szinü, 
fekete szemöldökíi, sasorru, fekete bajuszu és sлa 
kállu'.l Neje sárgásb-piros arczu ’s igen szép terme 
tü. О herczegségökkel szemben elsö helyen a’ me 
tropolita, ki fején arany koronát hordozett, kezében 
pedig zöld saphil‘ból müvészileg készült keresztet tar 
tои; másodikon a’ románi, harmadikon a’ badavce 
ni "‘), negyediken a’ hussi püspökök, ötödiken mi 
ůltünk; utánunk a’ külföldi érsekek, (kik a’ ЕörЫг 
töl számüzetvén) Moldvába menekvének, és a’ többi 
egyháziak, foglaltak helyet. 

Most az elkezdendö szertartásnak, az asztalok és 
vizzel tölt kádok körl'il lobogó gyertyák valának je 
lei. Felkelt tehát a’ metropolita’s elsö a’ fejedelmet, 
liait és nejét megtömjényezte. Ezt cselekedték a’ Löb 
bi püspökök is. Nekünk tömjényezönk nem volt. 
E’ fiistölés alatt görög ének hangzott. A’ tömjénye 
zés ulán `az említett asztaloknákuémelly evaugeliu 
mok és könyörgések görögül énekeltettek, ’s azután 
едy czüst medenczében víi szenteltetett: mit álgyuk’ 
аки-r055si, fegyverek’ ropogási és hangászkarok hir 
dettek. E’ közt a’ metropolita föhajtás után a’ feje 
delmet, Бaй, és nejét szentelt vizzel meghintezte, 
kiktöl viszatérvén a” szertartási asztalhoz, ezt tevé a’ 

"’) Moldval'keskenyült határi közt jelcnleg nem létczik _ 
а’ badavceni üspökség, ’s híhetö hogy P. Bandín Badavcen szóç lladaucz helyelt hibásan irá, mit a’ pap 
ság’ állapotiáról szóló §-ban Raducsnalc iobbl'tott. Ez 
Bukovinába keblezelt város. 
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fesztilet-csókolásra és áldás’ elfogadására hozzájáruló 
többi pi‘ispökökkel és bárókkal is. 

Az uraknak és urne'knak ezen vallásos szertar 
tása пtёт, dobok és trombiták’ harsogása közt 124 16 
kivezettetett az istálóbúl: ezeket is az udvar’ köze 
péri átmentökben az ujonan szentelt vízzel, szokott 
szertartással a’ metropolita meghintette. Mindezek 
nek végeztével a’ hivatalosok pompásan megveiidé 
geltettek; mi, az utánunk tóduló sokaságtól kisértetve, 
latin énekek’ zengése közt tértiink lakunkba. ` 

Milëy Pompéi/al szста a’ fejedelem `‘12.9316110901121 
tartoma'nya't? 

Minden évben, ha nem az egész tartományt, 
legalabb egy részét meg szokta látogatni: nevezete 
sen Tatárország felé, hogy jelenlétével a’ kóbor ta 
tárokat korlátozza, ’s akármilly nemzetböli rabló 
kat elrettentsen. Mielött megindul, két három hét 
tel tudatja irányát, hogy arra minden sziikségesek 
összehordassanak. A’ menet illy rendelkezetü : 
Legelöl 3,000 lovag léptet, legutól hadi rendben 
2,000 gyalog katona követi. Ezek közt 50 testör, 
100 janicsár, ’s több száz moldván bárók-, törökök 
és görögöktöl környezve a’ fejedelem lovagot, ’s 
még egyszer a’ 10-12,000 föböl alló sereg, holdat 
képezö rendben (lunari aCie) beköríti. A’ fe1c6-e 
lemhez legközelebb all a’ 22 kengyeltartó, kiknek 
bársonyból va'ii öltözetük, ’s hosszu siÍivegöket sii 
rü aranyozott ezii'st-csillagok vagy holdacskák éke 

Akármerre utazzék a’ fejedelem illyetén soka 
sággal, ez a’ lakosoknak terhelése nélkiil történik; 
mert bárhol sátorait felütteti, ott, valamint a’ váro 
sokban,minden eleségek árultatnakNem kell ugyan 
is elfclednünk, hogy a’ kereskedök igen számos é 
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lelmi ázerekböl` tei`halt szekerekkel . követni vagy l 
l еpen megelözni szokták a’ seregetâ a’ szomszéd 13i11i 
és városbeliek _az említett hirdetményhez szerintezik 
(szabják)maglikat, a’ nemeseket pedig állapotjokhoz 
képest itárszekereik követik. E’ tekintetböl a’ rend 
tar'tás és fenyíték olly nagy, hogy a’ fejedelem’ k01i)’ 
háján sem szabad, illendö Íizetés nélkül valamit hasz 
nálni. A’ fejcdelem öt, tágos, többnyire selyem 
Sátort üttet fe] : me11yek az aranytól raз-‚1o8ii2ik, és se-n 
lyem függönyökkel, mint megannyi köfalakkal, kö1111 
vétetnek. A’ f'ejedelem’ sátorai körül, utczákat ké 
pezve , az ország’ elökelöi szokták felemelni ¿1f-500 
sátoraikat , igen sokszor ezekben töltendök el a’ ta 
vasz’ és nyár’ nagyobb részét. Нa észreveszik, hogy 
a’ жён-ok a’ határszélek felé közclítnek vagy` épen 
dulnak, velök a’ leggyorsabb `lovagok szem'beszáll 
nak, megszalasztják ’s ha lehet felkonczolják. `El 
fogni nem merik , _mert a’ mostani fejedelemnek ki 
váltsága (szabadalma, privilegium) van az illyeneket 
halállal rettenteni el az ország’ széléröl. 

\ 

А’ fejedelem’ törve'nysze'ke'ró'l. 

Ennek török, oláh, magyar és más nyelveken' 
is diván a’ közönséges neve. A’ fejedelem itélni 
akarván egy magas trónba ůl , mellette a’ metropo 
lita foglal helyet. A’ fejedelrni pálczà szemei elött‘ 
eё)’ asztalon fekszik. A’ fegyvernökök és föbb mél 
tóságok körülülik. Alantabb körülbeliil 10 báró áll: 
hogy, ha a’fejedelem ilalakit 11i akar hallgatni, 21z1r68 
tön elöhíhiassák; és ha valaki a’ fejedelemhez idegen 
n_yelven szólana, annak tüstént tolmácsai lehesse 
nek.\A’ nevezetteket igen szép termetl'í, veres ö1tö 
zetü 30 paizsos, és 2000 fegyvertelen katòna és“ 
udvari követi. ` 
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Ezek után elkülönözve állnak a’ lmegitélteten 
(ШК, bünösök, peresek ’stb. törvényszékre hiv1101o 
zók , kiket 200 fegyveres ö1" körít be. 

Most 'a’ fejedelem elébe elöször is a’ föbb vét 
kekröl, u. m. lopásról, gyilkosságról, eröszakról , ’sth 
e’ félékröl vádoltattak bilincsekben vezettetnek, kik 
re', hia a’ vád ön ") vagy elegendó' шnи‘? valloma' 
sukból bebizonyodik, a’ hialálos itélet rögtön kimon 
дaт‘. 

A’ bajosabb ügyeket elinte'zvén a’ fejedelem , 
minden személy-válogatás nélkül a’ legnyomorul 
tabb sorsuakat parancsolja elöállni: kik ha parasz 
tok vagy félénkek, a’ közelálló udvariak` bátorítják,_ 
lelkesítik; és hia mindjárt az ország’-nagyai vagy 
épen a’ fejedelem’ testvére ellen panaszolnak is, csak 
hogy állításokat igaz okkal támogassák , elégtételt 
nyernek. Volt már eset, melly csekélynek tetszett, 
mégis azéri; két testvérét tömlöczbe záratta, ’s 11á 
rom napig a’ rabokkal шaмatta, nyilván állítvámhogy 
ö mini: fejedelem, testvérével, fiaival és leányaival 
nem gondol, hanem az igazságot védi. Innét min- 
den nagyobb ügyeket maga ohajt tudni, ’s megitél 
ni; netalán a’ birák, ajándékok által megveszteget-- 
tetvén a’ szegénység,~ igazsága mellett is, elnyo 
massék. A’ kisebb tárgyak al-birákra bizvák. Elet 
és halál’ egyetlen иra csak a’ fejedelem, hacsak 
rendkivüli körülményekben valakit ezen hiatalommal 
ideiglen fel nem ruház. 

Unnep- és vasárnapokat, mellyeken nem‘ itél, 
kivévén, nincs szünete a’ törvényszéki üléseknek. 
Sokszor panaszkodtak a’ f'o’ méltóságok titkos tanács 
kozások’ alkalmával Moldva’ állapotjáról , hogy már 
20,000 személyt kivégezett volna; ’s kérték, hogy a’ 
vétkesek iránt kegyesebb lerme, ’s a’ tartomány’ an 

"') Pcdig erre torlurát is haszn'áltak 
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nyi embereit ne irtaná ki: ugyanis sokszor történik, 
hogy a’ jó katona vagy nemes csekély mit a’ pa 
raszttól eröszakosan elveszen , ’s ha megfogatik, az 
ért bizonyosan meg kell halnia. „Söt (ezt szokta 
felelni a’ fejedelem) ha Moldvának fél része rosz , 
veszszen el a’ rosz rész, hogy a’ jó megtartassék. A’ 
jókkal élni fogok, a’ roszakkal mindenkor vesze 
delemben lennék.“ Honnét Moldvában az utas biz 
tosítva van , Erdélybe és Tatárországba bármílly 
kincseivel bátran mehet, jöhet, és utfélen is al 
hatik. 

А’ görög papság, (íllapotj'a'ról. 

Az oláh püspökök a’ metropolitával együtt adó 
alatt vannak; de nem mindenkor, hanem mikor 
közönséges adózás történik a’fejedelem’vágy ország, 
számára. Ezt meg is tehetik, mert tömérdek javakkal 
és szép kiváltságokkal (szabadalmakkal) bírnak. A’ pa 
poknak nincsen jövedelmök; ’s hogy élhessenek, föl 
det kell mívelniök. Moldvában egy metropolita alatt 
(ki Насти/5 czimzettel él) 3 püspök van, névsze 
rint: a’ roma'rzi, raducsi és bussi. A’ metropolita 
ritkán távozik el a’ fejedelem, oldala mellöl; innét 
csak neki van hatalma meginteni azt: de nem min 
denkor és mindenben. A’ többi püspökök csak na» 
gyobb ünnepek, alkalmával szoktak megjelenni a’ fe 
jedelmi udvarban. Ezeket a’ fejedelem nevezi ki, 
de tetszése szerint sokszor meg is fosztja a’ püspök 
ségtöl Js pedig igen rövid uton; mert az illyentöl el 
veszi a’ püspöki pálczát és másnak adja, kit aztán a’ 
metropolita és püspökök felkennek. Igy bánhatik a’ 
kolostorok, elöljáróival is, kik jegumenoknak nevez 
tetnek. Az itteni monostorok gazdagon alapítattak. 
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JI’ ' kath.' _ papság, állapotját-ól. 

A’ püspökön kezdem e’ jegyzetet, ki minden em 
beri segedelem, reménye nélkül tengödik napról nap 
ra. Terebes helység ugyan a’ bákóí püspökség, jó 
szága volna, de jövedelmét a’ fejedelem huzza; ’s 
így a’ püspöknek csak az a’ haszna van belöle, hogy 
neki minden héten egykét napot szolgálnak , midön 
a’ fejedelem nem foglalatoskodtatja, máskép nem 
robotolnak. Sőt a’ falut is Ureki Miklós ur tulaj doná 
nak mondja lenni, ’s erröl némelly iratokkal bírván, ‘ 
nem tudjuk a’ napot, mellyen elfoglalandja. Ha egy 
malma van ‚a’ bákói püspöknek, legboldogabbnak 
véli magát; mert legalább mindennapi kenyeret kol 
dulni nem kénytelenítetik: de ha az árvíz, mi gyak 
ran történik, malmát megrongálja vagy egészen 

Í elsöpri, oda ekkor minden remenye. 
Megengedtetett ugyan, hogy minden kath. csa 

lád évenként 20 pénzt (numos) fizessen illetö püs 
pökének; de erröl nyilvános törvény mind eddig 
nem hozatván, tizedik része sem fizeti; a’ püspök 
pedig öket nem sürgetheti, mert a’ fejedelmi adó 
vai mentegetik magokat és így könnyen a’ fejede 
lemhez folyamodhatnának ellene. Ebbeli jövedel-~ 
mem tehát alig teszen 60 római scud. mellyböl ma 
gamat ruháznom, táplálnom, és legalább egy szol 
gát tartanom kell. P. Simon minorita elödöm a’ püs 
pöki jövedelemböl meg nem élhetvén, söt némelly 
egyes missionariusok is a’ sz. congregatiótól pénz 
beli segedelmet nyertek; mi érseki ranggal küldet 
tünk ez anyaszentegyházhoz, ’s még is a’ segéd ke 
zek megtagadtatnak! ---- 

Igen dicsérem azoknak buzgalmát, kik ezt a’ 
püspökséget ohajtják, ugy mindazáltal, ha az itteni 
lakásra és szenvedésre kedvök van; mire nézve csak 

MOLDV-ÚTAZ. 11 
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arra figyelmeztetem a’ sz. congz'egatiót, hogy még 
eddiglen senki nem találkozott, ki a’ moldvai kath. 
püspökséggel együttjáró szükségeket, nyomoruságo 
kat, sokáig és állhatatosan eltürhette volna. Ebböl 
következett a’ lelkek’ hanyatlása , sz. épületek’ pusz 
tulása és az ismert közönséges panasz. Vannakugyan 
is , kik vagy személyesen, vagy mások által a’ sz. 
congregatiónál kopogtatnak a’ püspökségért és ma 
gukat, némellyek Caff'ába, mások Persiába, 8613r1ies! 
szebb világrészekre is ajánlják;aztán Német- és Len 
gyelországban kóborolnak , a’ sz.'congregatio által 
adott uti költségen kivül , tetemes alamizsnát össz6 
koldulnak , ’ s a’ helyett, hogy küldettetésök’ helyére 
sietnének vagy va1aha eljutnának, esznek isznak sth 
.lgy `kell vélekedni némelly Moldvába küldött missio 
`nariusokról is, kik Lengyelországban évekig teke 
regnek. 

A’ parochiáknak alapítványai nincsenek, hanem 
a’ nép fogad magának papot, ha táplálhatja. A’ cse 
kély fizetés, mellyböl a’ pap alig élhet, okozza,hogy 
jelenleg is 6 plebániának nincs lelkiatyja. A’ papok 
6s diákok az adótól felmentvék. Mikor mi Moldvá 
ba jöttünk, csak Bákóban,Baján 6s Hussban találtunk, 
a’ többiröl aztán kellett'gondoskodnunk. Erdélyben 
a’ pestis sok papot elragadott, közelebbröl küldének 
hozzánk 5 nemes ifjat, hogy felszentelnök, mit rö 
vid próba után meg iS teendünk. ` 

А’ 661151061 'e’s nemesekró’l. 

A’ bárók és nemesek’ sorsa a’ fejedelemtöl függ; 
mert annak hatalmában áll, azokat ok nélkül is 
letenni és akárkit a’ pórság közül akármellyik hi 
vatalra elömozd‘ítani. Senki az itteni bárók közül 
századon keresztül nem képes származtatni a’ mags 
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genealogiáját. *) A’ születést, elödök’ erényeit ’s t. 
eff. kevésre becsülik, inkább a’ jelen tettekre figyel 
nek , ebben is török törvéuyt utánozók. Kik a’ fe 
j'edelmi udvarban , vagy az ország’ kerületeiben hi 
vatalt viselhek, felruházvák ugyan némelly szabadal 
makkal, kiv‘áltságokkal; de azért a’ fejedelem’ tetszése 
szerint ök is sok izben adóznak. 

А’ polga'rokról e's parasztökról. 
A’ városi polgárok csak a’ fejedelmet uralják , 

senkinek ezen kivül hatalma alatt nincsenek. A’ pa 
rasztoknak faluikban földes uraík vagynak, kiknek 
bizonyos idöben szolgálnak, de pénzbeli adót ne 
kik soha nem fìzetnek. Egyébiránt mindnyájan olly 
szabadok, hngy a’ megbántatott parasы akármely 
lyík bárót a’ fejedelmi törvényszék elébe idézheti. 

Temetkeze's. 

A’ moldva'nok az elhunyt föbb l'angú személy 
nek temetési tiszteletére siratókat, hangászokat és 
énekeseket fogadnak. Meghivatnak a’ pópák a’ halot-- 
tas szertartás’ végbevitelére , ’s miután megjelentek , 
az asztalokon meggyujtott gyertyákon kivül minden 
kinek kezébe még egy adalik, ’s illyetén világítás 
között állva` könyörgéseíket és énekeiket elvégzik. 
A’ sírgödör’ párkányánál álló teterńnek lábaihoz egу 
korsó bort tesznek, hogy kezdett utján szomját el 
olthassa; aztán kezébe vagy kebelébe ezüst pénze 
ket , hogy az ajtón állót megkenvén, annál könnyeb 
ben juthasson Paradicsomba; elvégre a’ gyertyákat 
sem feledík el, hogy a’ sötétes helyeken meggyujt 

*)`Bandin’ ezen álh’tását Cantacuzeno, Argyropulo ’stb. 
Moldvában létezö görög családok, mellyek a’ volt 
konstantinápolyi császári vérböl szál‘maztatják mugu 
kat‘, -- mcgczáfolják. 

1 1 * 
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ván , biz'onyosb léptekkel siethessen a’ tekervényes' 
ösvények után következö bémenetelhez. 

`Ezen görög babonák némelly katholikusokhoz 
is átszivárogtak; mert ámbár az anyaszentegyház’ 
szertartása szerint szokták eltemetni halottjaikat, még- ̀  
is ezen alkalommal az oltárokra pénzt tesznek, a’ 
koporsó körül gyertyáznak. Midön érettök miséz 
tetnek , sirhalmokra Pénzt, égö gyertyákat, kenye 
ret és bort raknak; söt más alkalommal is , ha az 
elhunyt az életben maradtaknak kedveltje volt. 

Küzönfe'zëb. 

Ünneplés. Az oláhok ünnepnapokon a’ kézi mun 
kától magukat megtartóztatják, de azokat eszem 
iszomban és tánczban töltik el. És jóllehet igen el 
nyomatvák, az ünnepeket olly vidoran üllik meg , 
hogy a’ sáppasztó szegénységnek nyomait arczáikon 
fel nem lelhetni. Pénteket minden héten szent` Ve 
nus’ tiszteletére megünneplik , ki, véleményök sze 
rint, tisztelöíért Isten elött térdre esve könyörög. 
Némelly tudatlanabbaknál Venust megbántani, na 
gyobb vétek, mint magál: a’ nagy Istent. 

Eskü. A’ moldvánok nem annyira az Isten’ ne 
vére , mint szakállokra , szemökre ’s t. efféle esküsz 
nek. Ha valaki ökrét vagy `tehenét elveszti és meg 
találja, ennek a’ farkát tartván kell megesküdnie , 
hogy tulajdona. Sokszor megtörténik, hogy egyik 
a’ marЬa’ farkát tartván már esküszik hogy sajátja , 
ázonban a’ másik hiteles tanúival elöáll ’s a’ maga 
tulajdonának lenni bebizonyítja. Illyenkor az elsö 
nevetés közt utasítatik el, hogy máskor szemeit job 
ban nyissa ki. 

Tudatlansa'g. A’ moldván nép olly tudatlan, 
hogy még az Istenröl és jövendö életröl sem hallott 
valamit. Egész Moldvában alig tudják némellyek a’ 
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Miatyánkat, mert minden isbeni ti‘sztel'etük kereszt 
vetésben (Mataine) alapszik. Templomaikban pre 
dikácziók nem tartatnak , iskoláikban keresztény tu-- 
domány nem tanítatik, minthogy magok a’ pópák 
és diákok is semmit nem tanultak ’s olvasni alig 
képesek. - Vannak katholikusok is , kik Karácson, 
Husvét és Pünkösd ünnepein kivül szentegyházba 
nem járnzik,` ’s némellyek ollyanok, kik a’ sz. mi 
sét ének és predikáczió nélkül semminek пaп-‘já11 , 
’s következöleg anyanyelven éneklö és olvasó (БЫ; 
jokat a’ papnál , püspöknél, söt a’ bibornokok’ Бyй 
lekezeténél is többre becsülik. -- Az említett ш 
datlanságnak , elökelöleg az oláhoknál`, a’ banya 
mesék, babonák ’s t. efféle szoktak lenni` szülemé 
nyei, mellyek el’o'ttök szentebbek minden isteni 
igazságoknál. Lapokat lehetne azokkal betölteni, de 
legyen elég említenünk, hogy szerintek minden 
Nagycsötörtökön elhunyt szüleik’ és öseik’ lelkei 
lakomára visszajönek; miérta’ ház’ küszöbe elött tü 
zet raknak, eledellel várják , ’s néha a’ lelkek helyett 
aJ hozzá férhetö kutyák falatoznak. Hisznek a’ V8. 
lamit bermetelö, szemeit forgató , száját félre csa 
varó, homlokát és arczáit összeránczosító, magát 
földhöz verö ’stb. egy _darabig lelketlen fekvö, is 
mét magához térö jövendöèmondónak is. De le ~ különösb, ördögöt kiüzö szokásuk: kit-öl gyanakoâ 
nak,hogy a’ gonosz lélek megszállotta, azt szoro-- 
san oszlophoz vagy karóhoz kötözik, hol igen ke 
ményen megbotozzák és öklözik , éjjel nappal nyug 
hatatlanítván elfárasztják és megkoplaltatják. ’S ha 
mindezek sikeretlenek, most izzó vassal torkát és 
szive’ táját addig sütögetik, mig a’ nagy kín és й} 
dalom , ördög helyett lelket röpít ki a’ test’zárjából. 

Böj¢`~ Az oláhok görög szokás szerint 13öj1:ö1 
nek, ’s még a’ katholikusok’ nagyobb része is meg 
tartja a’ szerdát. A’ böjtölésben olly szigoruk, hogy 



166 TÖRBDÉKEK. 

a’ terheseknek, ‘agу halálos betegekhek, orvosság 
gyanánt sem adnak tiltott eledelt; t. i. illy esetben 
húst, tejet vaзy vajasp enni igen nagy véteknek 
tekíntik: megrészegedni ellenben, az Istenen kezdf 
ve, le egész a’ szakállig , égö gyertyáig, sz. Venusig 
mindent összekáromolni, lopni és gyílkolni- bün 
пe1: sem 

Csak ezeket akartam a’ czimzett latin kézirat 
ból, mellyet P. Blahó Vincze , a’ sz. F erencz szerze 

‚ tesei’ kolozsvári levéltárából , 1 7 8 l-dikben másolta 
tоп-Ь, a’ t. cz. magyar kö'zönség elébe terjeszteni. 
Igy történtek ezek hajdan, de tapasztalásomból ál 
lítom, `hogy az idö’ jótévö szelleme (nem fergete 

get értek) a’ moldvánoknál. is sokat tisztítòtt. . Isten velünk kegyes olvasóm! hogy nem soká a7 
buschtyák-országi (bessarabiaí) magyar rokonipk’ 
történeteit is tudhassuk. 



7)'l 
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