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A moldvai deákok (parasztkántorok) 
 

      Mottó: „Kivel telik meg az a pokol? Nagy emberekvel! 

Papokval s deákokval!” (Lészped) 

 
Vizuális szemléltetés: 

- Gál András „öregdeák” vallomása a tatrosi temetőben édesapja, Gál Antal tevékenységéről: Gyöngyökkel 

gyökereztél... (FV 01: 08.40−14.30.) 

- A bogdánfalvi Andor János búcsúvezető Securitate általi meghurcolása, házkutatás. Régi moldvai deákok. 

(FD 15:37.00–50.00.). A Securitate házkutatása (FS 02/1: 1.38−49.). 

- Gulyás János−Gulyás Gyula: Balladák filmje: a bogdánfalviak Csíksomlyón (FV 05, 33: 1.15.30−29.30) 
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A deákok társadalmi helyzete 

- Bizonyos mértékű függetlenség a hivatalos egyházi intézményrendszertől: a falu 

alkalmazottai 

- állandó bér (termény, pénz) 

A deáknak járó bér meg nem adása esetén a deák megtagadhatta az illető családnak járó 

szolgáltatásokat: „Mikor én férhez mentem, há nem oda kellett vót adjuk mind a kukoricánkat 

a pallásról? Nem akart a tesvéremmel kezet fogatni a deák! S nem fogatott! Azt monta: – 

Tísszer jertek be, s akkor se fogatok! – Nem akarta, met nem adtuk vót meg a bérit. Jaj, a 

nyavaja törje ki diákot, papot, mindent!” (Szitás) 
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- alkalmi jövedelmek (halott, avatás stb.) 

- az egyházi birtokok használata 

Ennek fejében a deákok szállással és étkezéssel kellett, hogy ellássák a filiába érkező 

papot. A nagyobb egyházi ünnepek, búcsúk, bérmálás stb. előtt esedékes kalákagyóntatások, 

missziók alkalmával egyszerre több papot is ki kellett szolgálniuk. „Hogyha nem vót, mind 

nálunk, parókia, akkor a deák tartotta a fődet, de mikor jöttek a papok vaj enni, vaj hálni, 

akkor nálunk ettek, nálunk háltak. Ott a templom körül dógoztuk meg, s az a mejénk vót. 

Fizették az esztátnak [az államnak] az impózitot [adót]. Még két-három pap es jött el 

húsvetba, mikor az egész népet kellett gyóntatni, vaj első pénteken ott aludt má csütörtökön 

nálunk, ameddig végzett. Máskor került úgy es, hogy jöttek ejen prédikátorok, s azok mind 

csak ott ültek vaj három napig. Vaj mikor bérmálás vót, s több papok jöttek, akkor ott aludtak. 

Azoknak mind édesanyám adott enni. Arról nem vót szó, hogy fizessenek, vaj valamit adjanak. 

Soha nem hoztak semmit. Há nem mehetett egy pap egy más szomszédhoz! Mikor egy pap, 

mikor kettő. Me messze vót, hogy Gorzafalvából mendennap jöjjön. (Újfalu, a deák lányának 

közlése) „Nem lehetett tejeslaskával elejibe állni!” (Szőlőhegy) 

- a deák kiegészítő foglalkozása, mestersége: rendszerint asztalosság 

- tisztelet, félelem a deák személyével szemben 

 

A deákok feladatköre: 

a) Az ünnepek (vasárnapok) liturgikus gyakorlatának irányítása: bizonyos liturgikus 

cselekmények elvégzése 

- Templomi imavégzés és éneklés: a pap nélküli vasárnapi „tiszteletek” tartása: 

Csűry Bálint leírása a Debreceni Szemle egyik 1934-es számában: „A templom a csángók 

vasárnapi gyülekező helye. Felejthetetlen benyomást tett rám, amikor első alkalommal jelen 

voltam egy ilyen vasárnap délutáni tanításon és istentiszteleten. A csángó nők színes 

háziszőttes vagy hímzett viseletükben, a férfiak fehér, nyári vászonruhában, hímzettnyakú 

ingben, fekete szálakkal tarkázott piroscsíkos övvel jelentek meg. Nők és férfiak külön 

csoportban ültek. Elöl az öregek, hátul a fiatalok. Közvetlenül a szószék és oltár körül a 

gyermekek. A deák, vagyis a kántor éppolyan ruházatban, mint a többi falusi férfiak, kiáll 

középre és tanít, imádkozik a csángók nyelvjárásán. Templomi tanítás és ima csángó 

nyelvjárásban! Ez az egyszerű, részint ódon, másrészt elszigeteltsége miatt újszerű, 

szokatlanná fejlődött magyar nyelv ennek a távoli, elfelejtett kis magyar néptöredéknek 

kicsiny templomában életem egyik legmeglepőbb élménye volt. [...] A deák vezeti az egész 

délutáni istentiszteletet. A litánia egyes mondatait éneklő hangon s a jellemző sz-ező csángó 

nyelvjárásban adja elő: Ó, Jézusz, ó Jézusz, ó Jézusz! Légy irgalmasz! Légy kegyelmesz! A 

nép minden mondatot hangosan utána mond, valósággal utána kiált a deáknak. Elül a 

meggörnyedt, nyolcvan felé járó öreg csángók és csángó nők reszketeg hangjától, hátrább az 

ifjak harsogó, a nők s az oltár körüli gyermekek csengő kiáltásától valósággal 

megelevenedett, zúgott, visszhangzott a templom. A csángó a templomban valóban kiált az 

Istenhez.” 

A vasárnapi templomozás pontos, adatolt leírását adja Domokos Pál Péter is a 

Bogdánfalva melletti Lárgából: „Éppen vasárnap volt, amikor Zsitár János diák helyettessel 

Máriafalvára mentem. A »mise« a következőképpen folyt le: »Miatyánk«, »Üdvözlégy«, 

»Hiszekegy«, az Isten tíz-, az Anyaszentegyház ötparancsa, a hét főbűn, a négy utolsó dolog, 

és végül az égbekiáltó bűnöket mondotta fennhangon a diák. Utána ugyanazon dallamra, mint 

nálunk, énekelték a »Máriát dicsérni« kezdetű éneket. Az éneklés módja ez volt: a diák 

egyedül könyvből, a férfiakkal egyetemben és egyszerre énekelte: »Máriát dicsérni hívek 

jöjjetek«. Rövid szünet után az asszonyok, a leányok és a gyermekek könyv nélkül ugyanezt. 

Ilyen módon énekelték végig az egészet, mely módszerből könnyű látni, hogy miképpen 

tanulhatták meg és tudják az éneket. Leszögezem azt is, hogy az énekből nem egy verset, 
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hanem az összes versszakokat énekelték. Ének után a diák a fájdalmas olvasót mondotta el, 

melynek végén az »Irgalmasságnak anyja« című imádságot teljes szöveggel könyv nélkül 

imádkozta el. Ezután az »Úr Angyalá«-t mondták el, s úgy távoztak a templomból.” (A 

moldvai magyarság, 205. old.) 

A népi emlékezetben: „A diák mellett hárman vótunk. Fiatalok. Én vocsával [hanggal] 

elkezdtem, s osztán a mások segítettek. De mikor férjhez mentem, úgy akart hogy megverjen a 

kántor. Nem enged férhez, hogy legyek az ő keze alatt a templomba. [...] A misének vége vót, s 

odaki tánc vót. A mások futtak ki táncolni, de nekem a hajamot megfogta, s vissza. S akkor 

ojant rittyentett egy levelvel [könyvvel] rijám, hogy azt gondoltam, hogy minden hegyen búcsú 

van! A levelfilek [a könyv lapjai] kiszakadtak, ojant húzott a fejemre. – Há mi? Há jő a 

fileden a tanolás? Vissza! La loc! [Vissza a helyedre!] – Úgy jöttem vissza, mind egy bárán.” 

(Újfalu) 

 

b) A hétköznapok megszentelése 

Reggeli és esti templomi imavégzés, felolvasások a templomban: „Hajnalig az ágyból 

felkőt, s ment, s a hajnali misét elmondta. Nem kellett neki pap. Olvasót mondott a világnak [a 

népnek]. S elment a világ! S este és vecsernyét. Magyarul.” (Pusztina) 

 

c) A népi vallásosság eseményeinek irányítása: pl. halottvirrasztás és halottbúcsúztatás, 

halottak temetése (később csak gyermekeket), keresztelés (csak szükséghelyzetben volt 

engedélyezett, később visszaszorult), búcsújárás irányítása, menyasszonybúcsúztatás stb. 

 

d) Az ifjúság tanítása, vallásos nevelése 

- A gyermekek, fiatalok felkészítése elsőáldozásra, bérmálkozásra, házasságra (szentségek 

vételére). – A hivatalos iskolai használatból kivont, 1866-ban Iaşi-ban kiadott kétnyelvű 

katekizmust és különféle magyarországi kiadványokat használták. – A deák által felkészített 

fiataloknak a pap előtt kellett vizsgázniuk a katekizmusból és egyéb ismeretekből, aki csak 

akkor adta össze őket, ha tudásukat kielégítőnek találta. De megesett az is, hogy maga a deák 

volt az, aki „nem fogatott kezet”, illetőleg „elaminálta” [elhalasztotta] a kézfogót: „Tanyította 

őköt sok üdeig. S ha nem tudták megmondani, még elaminálták, meddig még tanolták. Még 

vissza kellett menjen más kerülőbe ... Még tanolták ... még mentek vissza ...” (Külsőrekecsin) 

- A diákok iskolamesterek (ludimagister) is. Sok adat szól arról, hogy a gyermekek imára, 

énekre tanításával foglalkoznak. Arra is van adat, hogy olvasni tanítanak. – A XIX. század 

második felében előfordult, hogy a vallástant az iskolában is a deák tanította, de itt az 1893-as 

román népoktatási törvény érvénybe lépése után már csak románul lehetett tanítani. 

(Domokos 129–132.) 

 

→ A deákok értelmiségi rétegként viselkednek: Mikecs László a moldvai katolikusok 

Bandinus érsek általi összeírását elemző munkájában (1944. 150.) azt feltételezi, hogy a 

legtöbb helyen nem maga Bandinus, hanem a deákok tisztségviselő rétege végezte el a hívek, 

egyházi javak stb. összeírását az érsek számára, aki sok helyütt egyáltalán nem is járt.  

 

e) Vallásos-mágikus közösségi rítusok végzése 

 Példák: gyermekágyas asszonyok „avatása”, mágikus célú imavégzés (pl. 

keresztútvégzés aszály idején esőért), vihar „elintése” stb. 

 

A deákok kultúrája, jelentőségük az anyanyelv őrzésében: 

- Tevékenységük értékelése: „A moldvai lakosság alig 2–3%-át kitevő csángó 

magyarok azonban nem olvadtak bele a környező görögkeleti románokba, fennmaradt, 

magyar, azaz, ami ezzel ebben az időben egyet jelentett, katolikus identitásuk. Ebben a 
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műveletlen, szertartásokat nem ismerő, de magyarul beszélő és a nyugati kereszténységet 

hirdető diákoké a főszerep.” (Tóth 1988. 145.) 

 - Képzettségük: többségük a Székelyföldről (különösen Háromszékről) származik, 

itteni iskolákat végeztek (kézdivásárhelyi Kanta, Csíksomlyó stb.). Később, a XX. század 

elején a moldvai kántorképző iskolákban is tanultak. 

- Magyar nyelvű liturgikus imafüzérek használata és tanítása: Miatyánk – Üdvözlégy– 

Hiszekegy – Gyónom Uramisten… – Tízparancs – Ötparancs – Hét szentség – Hét főbűn – A 

szentgyónás részei – Az Oltáriszentséghez való négy szükséges dolog – Négy végső dolog– 

Töredelmesség. – Archaikus népi imádságokat nem ismernek, nem tanítanak..  

- Kájoni János énekeskönyve (Cantionale Catholicum – Csíksomlyó, 1676, 1719, 

1805, 1806) Moldvában – halottas énekek, Mária-énekek (búcsús énekek), miseénekek, 

szentek himnuszai (pl. helyi búcsúkon) stb. 

 

Néhány deákdinasztia a XX. század első felében 

(Lásd: Tánczos 1996. 209–213.) 

o Petrás Ferenc (Forrófalva és környéke – XIX. század) 

o Bartos István és utódai (Tázló mente, Pusztina – XX. század) 

o Simon Mihály (Klézse és környéke – XX. század első fele) 

o Gál Antal és utódai (Tatros alsó folyása – XX. század) 

o Benke Gergely (?) (Külsőrekecsin – XX. század közepe) 

o Baka András (Diószén – XX. század közepe) 

 

 


