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Az egyházi élet intézményes keretei a 17−19. században 
 

 

Előzmények: a lengyel missziós püspökség (a 15. század végétől) 

 

- A moldvai magyarság intenzív hitélete a középkorban: Moldva a Magyar Királyság 

vazallusállama. 

- A katolikusok nagyobbik része magyar, kisebbik része szász. 

- A vallási ellátottság megvan Mohácsig, utána a moldvai katolikusok (magyarok, 

németek) magukra maradnak. 

- 1574-ben elpusztul a bákói ferences kolostor: a moldvai magyarság végleges 

elszigetelődése Erdélytől. 

- Az argyasi, majd bákói székhelyű püspükség a lengyel királytól függ, de lengyel 

püspökök a szegény és veszedelmes püspökséget alig látogatják. Ha jönnek is: „nem mint 

igaz pásztorok, de mint ragadozó farkasok jöttek” (Tóth I. Gy. 1988. 139., id. Călinescu II.). 

 

A vallási asszimiláció kérdése  

 

Volt-e vallási asszimiláció a történelem folyamán? → A rendelkezésre álló történelmi 

források alapján a vallási asszimilációs folyamatokra csak következtetni lehet, még a 

hozzávetőleges számok megállapítása is teljesen lehetetlen. A különböző forrásokban 

felbukkanó ilyen értelmű adatok azonban sokatmondóak. 

 Egy 1234. november 14-i keltezésű pápai levél alapján bizonyítottnak tekinthető, hogy 

a románság már a 13. század elején nagy tömegekben volt jelen a kun püspökség területén. 

Sőt a levél alapján az is valószínűsíthető, hogy a románok már ekkor asszimilálták az 

Erdélyből jött katolikus magyarokat, szászokat és székelyeket, a dokumentum „egy népet 

alkotván velük” kifejezése („populus unus facti cum eisdem Walathis”) legalábbis erre utal. 

Itt bizonyára vallási asszimilációról is szó lehet, hiszen a pápai levél szerint a Moldvában élő 

románok is keresztények, és az ott lakó többi népektől nem különböznek egyébben, mint 

sajátos görög rítusaikban, tehát voltaképpen nem eretnekek. Mivel az általuk gyakorolt eltérő 

rítus forrása, hogy eretnek „álpüspököktől” kapják a szentségeket, ezért IX. Gergely pápa 

megparancsolja Teodorik kun püspöknek, hogy saját helyetteseként a románok számára 

nevezzen ki egy katolikus püspököt az ők nemzetségükből, aki saját nyelvükön és rítusuk 

szerint szolgáljon („illi nationi confermem“).  

A Moldvában megtelepedett vándornépek (besenyők, kunok, úzok, tatárok, oszmán 

törökök stb.) asszimilációja vallási, etnikai és nyelvi természetű volt, és viszonylag hosszú idő 

alatt következett be. Tudjuk például, hogy a Neamţ vidéki kunok még a 15. század végén is 

léteztek, noha a német lovagok sokat közülük katolikus, a románok pedig ortodox hitre 

térítettek, és ugyanezen a vidéken a tatárok ekkori jelenléte is oklevelekkel igazolható. A 

középkori német etnikum (jobbára erdélyi eredetű szászok) is a románsághoz asszimilálódott 

elsősorban, de Zöld Péter szerint a magyarságba is sokan beolvadtak közülük, megőrizve 

katolikus hitüket. Moldva középkori kereskedő népei (örmények, görögök, és a 16. századtól 

zsidók is) ugyancsak jelentős számban éltek a vajdaságban. A cigányság a bojári udvarokban 

folytatott különböző mesterségeket, Gegő Elek „szolgálattevőknek” nevezi őket. 

Ezek az önkéntes asszimilációs törekvések érthetőek, hiszen az idegen 

felekezetűekhez való viszony, a tolerancia szintje Moldvában korszakonként és vajdánként 

változott, úgyhogy egészében véve nem volt kifizetődő egy vallási kisebbséghez tartozni. 

1552-ben például egy székely névtelen, a székely határőrség egyik informátora, magyar 

nyelvű jelentést készít az Erdélyt megszálló Ferdinánd császár Castoldo nevű generálisának, 

amelyben közli, hogy megfordult Karachon Kewwa (Karácsonykő) és Zuchwa (Szucsáva) 
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nevű városokban, aminek kapcsán tájékoztat arról is, hogy Ştefăniţă Rareş akkori fejedelem 

az ország minden lakosát keletí rítus szerint (oláh módra) akarja újrakereszteltetni, ami a 

magyarok részéről nagy ellenállásba ütközik. A vajda György (George) nevű titkára sem akart 

áttérni, ami miatt a vajda őt is elfogatta. 

Meglepőnek mondható, hogy vallási asszimiláció még a XVIII. század végi nagy 

székely kivándorlás idején, sőt ezt követően, a XIX. század első felében is erőteljesen zajlott. 

Az 1836-ban Moldvában járó Gegő Elek például egy helyen az áttérés közösségi rítusát is 

leírja: „A moldvai magyar plébániák messze kiterjedő filiáit a missionáriusok gyéren 

látogatván meg, körüljárják most az oláh pópák; s igéret, szép szó és kecsegtetés által az 

őrnélküli nyájból igen sokat átvisznek egy más akolba, hol szőr és nyelv változtatva 

megekniök kell. Ez akkor történik leginkább, midőn a földesúr keresztatyának ajánlkozik. Illy 

esetekben a kat. keresztség elégtelennek tartatván, a szegény áttérő egy nagy kád vizbe 

háromszor bedöböcsköltetik (batiso); s miután előbbeni vallását és rokonit megátkozta, 

felöltöztetik. Ezzel meg van a vallás, meg – habár néha egy szót sem is tud oláhul – a nyelv-

változtatás. Szomorú csere! Melyben minden igéretek helyett többnyire egy új gatya és ing 

szokott lenni a felüladás, egy pohár bor vagy hallerka [pálinka] a beigtatási áldomás.” 

Valamivel odébb pedig megjegyzi, hogy a Székelyföldről menekült görög katolikus 

magyarok törvényszerűen átállnak a görögkeleti hitre, mert „a rítus átédesíti” őket, ezen felül 

pedig még sokan mások is, akik a fegyver felvétele elől vagy büntetések miatt menekültek 

Moldvába, vagyis azok, akiket „az oláhok közt a vallás leple rejt el”.  

 

A De Propaganda Fidei korszaka (1622−1895) 

 - A De Propaganda Fidei (Hitterjesztés Szent Kongregációja) római székhelyű 

missziós szervezet 

- olasz, bosnyák, lengyel misszionáriusok Moldvában 

- A moldvai csángók vallásos hitéletére vonatkozó első írásos adatok jobbára csak 

ekkortól vannak: misszionáriusi jelentések – Lásd: Maria Holban (red.): Călători străini 

despre Ţările Române. I–X. Bucureşti, 1968–2002.; Benda Kálmán (szerk.): Moldvai csángó–

magyar okmánytár. 1467–1706. Budapest, 1989. − A legjelentősebb jelentés: Codex 

Bandinus, 1648 

 

A misszionáriusok tevékenysége 

a) Folyamodványok: méltatlan viselkedésük 

1. Nem tudnak magyarul (pl. meghallgatják a gyónást, de nem értik, mások tolmáccsal 

gyóntatnak, de ez nem egyeztethető össze a gyónási titokkal). – A Vatikán és a olykor a 

moldvai vajdák, bojárok sugalmazására tirtják a magyar nyelvet.  

2. Hatalmi visszaélések, erkölcstelen viselkedés. – „Az mely misszionários barátokat 

az Szent György gyülekezet ide küldött … nem úgy viselik magokat, az mint az regula 

kévánná, hanem részegesek, asszonyember után járók, rut, fertelmes életöt viselnek.” – írják 

1671-ben a szabófalviak (Tóth 199. 28.) 

3. A hívek kiszipolyozása (pénz, termények, robotmunka stb.) – A misszionáriusok 

Moldvát a kényszerű száműzetés helyének tekintik, ahol igyekeznek mihamarabb 

meggazdagodni. Zöld Péter 1781-es jelentésében írja: „...ezen misszionárius atyák … mind 

tisztán olaszok, akik sem a román, sem a magyar nyelvet nem tudják beszélni és azt a kilenc 

plébániát telyességgel nyomorultan és lanyhán szolgálják: nyomorultan mondom, a nyelvnek 

nem tudása miatt és lanyhán, mert inkább áhitoznak a pénz összeseprése után, ami 

legvilágosabban kitűnik abból, hogy küldetésük kilenc évét bevégezvén, pénzzel nyakig 

megtelve (ahogy a parasztok szeretik mondani) mennek vissza Olaszországba…” (Id. Seres 

1991. 222.) 
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b) Szerepük a nyelvi asszimilációban 

 A nyelvi asszimilációról szóló híradásokkal először az olasz misszionáriusok 

tevékenységével kapcsolatos történeti dokumentumokban (pl. csángó folyamodványok 

levelek a Szentszékhez, az erdélyi püspökhöz, a ferencesekhez; a misszionáriusok által 

küldött jelentések stb.) találkozunk. 

 A vallásgyakorlás körüli nyelvi problémák (például a gyónás nyelvének kérdése), és 

az idegen misszionáriusok körüli botrányok idővel már akkora nyilvánosságot kapnak, hogy 

1774-ben a De Propaganda Fidei XIV. Kelemen pápa hozzájárulásával rendeletileg 

megköveteli a helyi nyelv ismeretét a misszionáriusoktól, de ezt a moldvai misszió már ekkor 

úgy értelmezi, hogy ezzel a felsőbb utasítással voltaképen a román államnyelv megtanulására 

kötelezték őket. (Az „ajánlások” értelmezése, pontosabban félreértelmezése tekintetében a 

mai helyzet is analóg a két és fél évszázaddal korábbival.) 

Ugyanebben az időben a madéfalvi veszedelem menekültjeivel Moldvát járó Zöld 

Péter arról tudósítja Batthyány Ignác erdélyi püspököt, hogy az olasz misszionárius atyák más 

nemzetek iránt „oly túlbuzgó megvetéstől lángolnak, hogy semmiképpen sem képesek maguk 

között – főként a magyart – megtűrni”. Ezért azt tanácsolja, hogy próbálja kieszközölni a 

hittérítő szent kongregációnál, hogy az olaszokat a moldvai fejedelemségből mozdítsák el, és 

helyükbe magyarul és románul tudó erdélyi papokat küldjenek. A püspök a Zöld Péter által 

szolgáltatott adatok ismeretében 1787-ben levélben fordul a római pápához, és ezt írja: „Ne 

higgyje Szentséged, hogy keveset számít, ha az összes misszionáriusok nem ismerik a magyar 

nyelvet, mert nemcsak egynéhány szétszórt és ide-oda vándorolt magyarról van szó. Sok 

család van, kik egész helységeket tartanak megszállva, és éppen úgy nem jártasok az oláhban, 

mint amilyen erősen ragaszkodnak hazai nyelvükhöz.” 

 

A moldvai deákok az újkorban 

 

A paphiány 

- Paphiány: nincs pap „mivel nem találhatnak, de ha találnának is, szegénységük miatt 

nem táplálhatnák” (uo., Benda 38. sz. irat, moldvai katolikus szeniorok levele Rómába)  

- A világi felszentelt papok moldvai származásúak ugyan, de műveletlenek (pl. 

írástudatlan kálvinista papot szentel fel a bákói püspök), sokan közülük erkölcstelenek. 

Bandinus arról tudósít, hogy egy erdélyi magyar papot szentelt fel, de az korábbi példás életét 

„Bachus poharának csúf féktelenségével bemocskolta” (uo. 146, 4. jegyz.) → a 

misszionáriusok helyi papokat igyekeznek kitaníttani, de ezek igen kevesen vannak. 

- Szerzetesrendek is működnek Moldvában, pl. obszerváns és konventuális ferencesek, 

jezsuiták stb. A Propagand Fidei is ferences missziót létesít, így a Balkánról vagy Itáliából 

érkeznek ferencesek (uo.) – A jezsuiták jászvásári iskolája rangos intézmény a XVII. 

században. – 1646 táján összesen sincs több 10 papnál Moldvában, noha az egymástól távol 

eső falvakban mintegy 3000 hívő él, összesen mintegy 24 templom áll. 

 

A vallásos élet intenzitása: 

A paphiány ellenére a vallásos élet rendkívül intenzív. − A Moldvába menekült Zöld 

Péter csíkszentléleki pap 1781-ben a Dnyeszter partján lakó csöbörcsökiekről azt írja, hogy 17 

éve nem járt közöttük katolikus pap. A közösség ennek ellenére intenzív vallásos életet él: „E 

népet valóban istenfélőnek találtuk, amely a bűnnek, különösen a legsúlyosabbnak még az 

árnyékát is kerüli; az ünnepeket és a vasárnapokat a régi naptár szerint szentül megtartja, az 

egyházi böjtöket a kántorböjtökkel és az ünnepek vigiliáival együtt a legszigorúbban, csaknem 

kenyéren és vízen megtartja, hasonló szigorral böjtöl szerdánként, péntekenként és 

szombatonként, a templomot minden vasár- és ünnepnaponként kétszer felkeresi, és ott a 

»misere mei deus« zsoltárt magyar nyelven, más áhítatos magyar énekekkel együtt elénekeli; 
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ezenfelül mindennap kétszer páduai Szent Antal responsoriumát magyarul elvégzi, úgyszintén 

a Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet harmincszor ebéd előtt, utána pedig 15-ször 

elvégzik, a lorettói litániát pedig csaknem az ifjak is emlékezetből mondják és éneklik.”  

 

A licentiátus intézménye: moldvai deákok tevékenysége 

- A paphiány következménye: → A hódoltsági területeken Magyarországon a XVII. 

században és a XVIII. sz. elején felszentelés nélkül láttak el bizonyos teendőket, papi 

funkciókat. 

- Moldvai terminusok: diák, diaconus, diakus, mester, kántor. (Sohasem: licenciátus! – Ez 

Tóth I. Gy. szerint nem véletlen, hiszen soha nem kaptak licenciát, azaz engedélyt a 

működésre.) 

 

A deákok feladatköre: 

a) Az egyházi idő számontartása  

- Marcus Bandinus írja Barládról 1648-ban: „Pap nincs, csekély fizetséggel tanítót 

tartanak, aki az ünnepeket s a böjtöket kihirdeti nekik, és a templomba gyűlt embereknek 

magyarul énekel és olvassa a posztillát.” (Tóth I. 1988. 140.) 

→ tehát feladatuk az ünnepek és a böjtök tudatosítása, illetve a szertartások elvégzése 

ezeken. A falvakban erre nagy szükség van., mert a nép „úgy él, mint az állatok, anélkül, 

hogy tudná az ünnepnapokat és böjtöket” (Deodatus érsek) (uo. 140.) 
 

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

cselekmények elvégzése (ún. „tiszteletek” tartása)  

- András barládi deákot Deodatus missziós érsek megbízza a deáki tevékenységgel: „Tud 

olvasni, s érti a latin nyelvet, öreg és derék ember, megadtam neki a felhatalmazást, hogy 

őrizze a templomot, énekelje az Ave Mariát és az ünnepnapokon tanítsa a népet a Miatyánkra, 

és hogy szükség esetén kereszteljen, mert a többiek még a keresztség formáját se ismerik.” 

(uo. 141.) 

- Tudnak latinul, énekelnek az ünnepeken, evangéliumot olvasnak, harangoznak. 

 

A deákok versus misszionáriusok: a hivatalos és népi vallásosság szembenállása  
 A misszionáriusok emiatt féltékenykednek a deákokra. A fentebb említett Spera nevű 

misszionárius hosszú levélben számol be 1645-ben: „Megengedik, hogy a diákok életveszély 

nélkül is teljes szertartásossággal kereszteljenek… a gyerekszülés után bevezetik a templomba 

az asszonyokat, Vízkeresztkor és Húsvétkor körbejárnak és megáldják a házakat. … misét 

olvasnak (bár e kérdésben nem tudtam bizonyosságot szerezni, hogy van-e ostyájuk) és ezért 

aztán a mondott katolikusok nem törődnek a papokkal, nincs gondjuk rá, hogy legyen náluk 

pap, azt mondják, elég nekik a diák is.” (idézi: Tóth 1988. 141.) → A nép ragaszkodásának 

oka: A diákok nincsenek felszentelve, de tudnak magyarul. 

 

Kifogások a deákok tevékenységével szemben: 

 1) Szentségek jogtalan kiszolgáltatása 

- Bandinus jóváhagyja a kántori teendőket végző deákok tevékenységét, de elítéli az 

András nevű szabófalvi deákot. „Szabojanensi Diako Ungaro Andrea” visszaél hatalmával, 

túllepi a szerepkörét: „...felszentelés nélkül plébánosi ténykedéseket végez minden teketória 

nélkül, éppen úgy, mint valami pap: betegeket gyóntat, áldoztat, jegyeseket megesket, a 

csecsemőket a szükség esetén kívül is megkereszteli, gyermekágyas asszonyokat avat, és 

temeti a halottakat, mindezt rút nyereség kedvéért, holott Bákóban vagy Kotnárban egynapi út 

távolságra szükség esetén papot lehet találni.” – Az érsek megpróbálja elmozdítani, de a diák 

szidalmazza őt és feljelenti a görögkeleti metropolitánál. Végül az ügy a vajda elé kerül, aki 
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Bandinusnak ad igazet, s így az érsek a diákot megcsapatja, megbírságolja, de alkalmasabb 

személy híján mégis helyben hagyja. (Tóth I. 1988. 141.)   

- 1642-ben papi gyűlést hívnak össze, hogy a rituálét egységesítsék. Ekkor a diákokra 

vonatkozóan állásfoglalást kérnek a Propaganda Fidétől. A következő funkciókat kérik: 

keresztelés szükség esetén (indoklása: ha a bábáknak megengedett, a diáknak is szabad), 

gyerekszülés utáni tisztuláskor történő áldásmondás, esketés. (Indoklás: Moldvában a 

leányrablás dívik: a férfiak elhagyott helyekre, erdőkre, mezőkre viszik a leányokat s ott 

paráználkodnak velül, mivel az esküvőt pap híján amúgy is lehetetlennek tartják. Gyakori, 

hogy a megunt asszonyt elhagyják, új házasságot kötnek, s azzal zsarolják a plébánosukat, 

hogy ha nem adja össze őket az új asszonyukkal, felveszik a görögkeleti vallást és pópánál 

esküsznek meg.).  

 

2) Szabálytalan liturgikus gyakorlatok végzése 

A diákok szertartásai gyakran nem szabályszerűek, olykor még a papoké sem: a helyi, 

ortodox hatásokat mutató rítusok eltérnek a római rítusoktól. (Pl. egy Spera nevű olasz 

misszionárius 1645-ben szörnyülködik efölött. A papok még a missalét sem tudják elolvasni.) 

 

3) Protestáns hatások a deákok vallásgyakorlásában 

- Egyetlen protestáns forrás sincs a moldvai magyarokra vonatkozóan, de az Erdélyből 

érkező protestáns lelkészek hatása erős lehetett. Pl. Bernardino Quirini argyasi püspök, 

obszerváns ferences 1599-ben nős papokat talál Moldvában. Nagyobbik részük a  püspöki 

rábeszélés ellenére sem hagyja el a feleségét. (Tóth I. 1988. 144.) Ez az eretnekség azonban a 

vajdák protestáns-ellenessége miatt a XVII. sz. közepére visszaszorult. 

- A szolonci kálvinista (!) diákot („rettore della chiesa”) 1642-ben két olasz misszionárius 

térítette katolikus hitre (nem egyidőben!), a nép ennek nem tulajdonított jelentőséget. (Tóth I. 

1988. 145.) Az eset bizonyára nem egyedi. 

 

A modern egyházi intézményrendszer kiépülése:  

 

- a jászvásári püspökség létrejötte, N. Camilli püspök kinevezése (1884) 

- a teológia megalakulása (Jászvásár, 1886) 

- szerzetesrendek a püspökség területén 

- nyomda (pl. 1897-ben Halasfalva községben a minoriták működtetni kezdik a 

Tipografia Serafica nyomdát), könyvkiadás, sajtó stb. 

- kántorképző (pl. 1923, Halasfalva) 

- egyházi iskolák 

 

A Petrás Ince János a 19. században még attól félt, hogy a magyar nyelv elvesztése a 

katolikus hit eltűnését, az ortodoxiára való áttérést eredményezheti Moldvában. „...mihelyst 

Moldvában a magyar nyelv megszűnik, nagyon nehezen fog fennállani továbbá a római hit is” 

− írta 1838-ban az Akadémiához. Ekkortájt még ugyanígy gondolkodott minden magyar és 

nem magyar katolikus értelmiségi, senkinek a fejében nem fordult meg a gondolat, hogy egy 

román nemzeti katolikus egyház is létrehozható Moldvában, és hogy ennek terjeszkedése a 

Vatikánnak is érdeke, mert a nyelvileg-nemzetileg asszimilálódott moldvai magyarság rést 

üthet a keleti ortodoxia falán. 

Petrás Ince János, az öreg, beteg, mindenkitől elhagyott, ínségben élő klézsei plébános 

élete utolsó éveiben megérte még a jászvásári katolikus püspökség, teológia és kántorképző 

iskola felállítását, amelyre a román nemzeteszme szolgálatának jegyében került sor, és amely 

később nagy hatékonysággal működött a moldvai magyarság elrománosításán. Egy ismeretlen 

magyarországi címzetthez ezt írja 1885-ben: „Nálunk az apostoli vikáriusság még a mult 
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évben megszünt, mert Mg. Camilli Miklós püspök Jassii székes Püspöknek van kinevezve, és 

nagyban tervezik tanácsosival a papnövelde felállítását és alapítását, mihez bizony 

elkerülhetetlen s mondhatom égető szükség a kántortanító képezde alapítása, csakhogy 

minden román stylban megy. [...] A lelkészek hol, és hogy létérül épen semmit sem írhatok 

nem lévén tanácsos sarlómat az Előljáró búzájába vágni, mi nem csekély kellemezlenséget 

vonna mega után, annyit mégis meg kell jegyeznem, hogy minden püspök parancs román 

nyelven közöltetik velünk.” (kiemelések: P. I. J.) 

 

A vallás szerepe a csángók identitásának alakulásában: 

1. A jászvásári püspökség létrejötte (1884) előtti korszak: a vallás mint 

elkülönítő tényező  

2. Az 1884 utáni korszak: a vallás mint a nyelvi és etnikai asszimilációt 

előidéző tényező 

→ a katolikus vallás intézményrendszere kiépül  

- erős vallási endogámia (nincs vallási asszimiláció!) 

 

 


