
A deákok utódai: szentemberek, szentasszonyok. A vallásos népénekek 
 

Mottó: „Miután itt románul fogták, osztá átolvettem én.” 

 (Andor János, Bogdánfalva) 

 

Miért foglalkozunk a szentemberekkel? 

→ Megváltozott a világkép, a nyelv, a kultúra egésze – vagyis megváltozott maga az 

ember. A szentemberek utolsó képviselői voltak a középkori keresztény Európa vallásos 

emberének. Vallásos mentalitásuk, magatartásuk és világképük hosszú századokon át létezett, 

sőt általánosan elterjedt volt, de a 20. században már Moldvában is végképp megsemmisült. 

Mivel önmagunk egykori arcáról van szó, meg kell ismerni ezt a kultúrát. 

 

I. A deákság intázményének elcsökevényesedése 

a) A régi deákok kultúrája kiszorul a hivatalos vallásgyakorlatból 

- A vallásgyakorlás modern intézményrendszerének kialakulása: → püspökség (1884, 

Jászvásár), teológia (1886, Jászvásár), nyomdák, kántorképzők stb. jönnek létre, emiatt 

fokozatosan megváltozik a hivatalos és a népi vallásosság is. → a liturgia nyelvének 

elrománosodása 

- A paphiány következményeként (kevés a plébánia) a deákok jelentősége a helyi 

vallásos életben a XX. század első felében is hosszú évtizedeken át fennmarad. 

- Fokozatos nyelvváltás az egyházi nyelvhasználatban: egy ideig többnyelvűség van a 

liturgiában: pap (latin, román), deák (magyar, román), később a magyarul szolgáló deákok 

fokozatosan kiszorulnak a hivatalos liturgiából, majd a népi vallásgyakorlásból is. 

-  Az 1930-as években a magyarul szolgáló deákokat elbocsátják, és 1940-ben végleg 

betiltanak minden magyar nyelvű éneklést és egyházi szertartásat. 

 

b) A deákok kultúrája a népi vallásgyakorlatban 

- A deákok tevékenységének voltak olyan területei, amelyek nem kötődtek szorosan a 

hivatalos vallásgyakorláshoz, hanem a népi vallásgyakorlás részei voltak: pl. halottvirrasztás, 

haldoklók melletti imádkozás, búcsúvezetés, népi vallásos közösségek, társulatok (pl. Szent 

Kereszt Hadserege szervezetei, olvasótársulatok stb.) vezetése, helyi népszokásokban játszott 

kiemelt szerep (pl. menyasszonybúcsúztatás, névnapköszöntés, karácsonyi éneklés stb.). 

Ezeken a területeken a régi deákok működhettek, de korábbi funkcióik beszűkültek. 

- Mivel az egyház által alkalmazott kántorok a hagyományt nem ismerik, a népi 

vallásgyakorlatban az irányító szerepet a deákok utódai (szentemberek, szentasszonyok) 

vállalják, ők örökítik át a deákok kultúrájának egyrészét. Ez utóbbiak műveltsége nem volt a 

régi deákokéhoz mérhető, többnyire csak valamelyes írni-olvasni tudással rendelkeztek. 

 

c) A deákok magyar nyelvű kultúrájának üldözése  

- Mind a hivatalos egyház, mind az államhatalom részéről megfigyelhető (pl. tiltás, 

stigmtizáció, könyvégetés stb.). A deákok utódainak (szentemberek, szentasszonyok) körében 

is megvalósul. 

„Eljöttek, elégették a papok a magyar írást, a magyar könyveket. Vót egy könyvem 

nekem a diáktól maradva, s odaadtam vót egy pusztinai embernek, imádkozott belőlle, 

de az es három esztendőre reja meghót, s most nem tudom, kinek maradt. A diáktól 

maradott vót. Mindenféle imádság vót benne. [Ki égette el a könyveket? A páter?] A 

páter. Szigur. (A pap. Persze.) Nem lehetett! [És hogy égette el?] Hát a tüzre tette! 

Aszonta, nem lehet magyarul többet imádkozni. Rományul csak. [A tüzet hol csinálta?] 

Mikor a templomból kijött, akkor rejatették. [A templom előtt?] Há szigur, ahol 

lehetett.” (Szoloncka) 



„Nekem vót bajom a Gonoszval! Mibe mentem ién átol! Béjelentettek a 

Securitaténak, hogy szpionázst csiálok (kémkedem) a vászárheli kántorval. Sz eljöttek 

ide a gonoszok! Egy csivilba sz két milicia (egy civil és két milicista). Itt. Sz akkor azt 

mondták, hogy addam ki a dolárt menni van, met akkor nem isz jönek bé. Szobába. De 

én mondom, hogy dolárt halltam, am auzit vorbind, dar cu ochii n-am vazut (hallottam, 

hogy beszéltek róla, de a szememmel nem láttam soha). Sz bé esz jöttek! Sz hántak 

mindent essze. Elvitték a jobb könyveimet. Magyar könyveket. Vót a Menyei szép 

koszoru, vót egy nagy Káncionál, egy százötven-kétszáz esztendősz, meljik régen itt a 

templomba vót, vót a Szentföldi utam Kolozvárról. Sz édeszapámnak a bucsuztatásza a 

lakadalomról. Iljen kicsi füzér (füzet) vót: »A sziép hedegünek szünjék meg zengésze...«. 

Sz elvették a leveleket isz, mit kaptam Szomoljoról, met ha ién valamai miszét fizettem, 

akkor irtak, hogy megkapták. Eleget fájt a szivem a könyvekétt!” (Bogdánfalva, Andor 

János, szül. 1914. − Lásd: 1995. 283–284.) 

 

- Az egyház a népi vallásosságra is igyekezett kiterjeszteni a maga kulturális 

dominanciáját, igyekeztek visszaszorítani a hagyományos magyar nyelvű vallásgyakorlás 

körét: pl. román nyelvű búcsújárásokat szorgalmaztak (pl. Csíksomlyó, Cacica), kitiltották a 

magyar éneklést a virrasztókból stb. 

 

 - A nyelvvesztés előrehaladott állapotában a közösség maga igényelte a román 

nyelvű, a hivatalos intézmények által is gyakorolt vallásosságot. Azokban a falvakban, ahol 

a közösség egyrésze még ragaszkodott a hagyományos magyar ima- és énekkultúrához, a 

közösség másrésze tiltakozott ellene. Például Pusztina és Klézse falvakban az 1990-es 

években voltak családok, akik a virrasztókban magyar nyelvű halottas énekeket és imákat is 

igényeltek, de előfordult, hogy a közösség egyes tagjai ez ellen tiltakoztak. (Lásd pl. László 

Istvánné Laczkó Katalin és László Józsefné Kis Erzsébet énekes asszonyok tevékenységét 

Pusztinában az 1990-es években.) – A hagyományos kultúra kicserélése megelőzi a 

nyelvváltást. 

 

II. Egy moldvai csángó falu (Bogdánfalva) szentemberei a XX. században 

 

1. Bogdánfalváról 

- a déli csángó nyelvsziget központja  

o  nyelvjárása: „sziszegés”, palatális ly stb. 

o XVII. századi misszionáriusi említések (mindig magyar faluként említik) 

- Tudományos kutatása: 

o Gustav Weigand lipcsei nyelvészprofesszor (századforduló) 

o Csűry Bálint nyelvész (1928–1931) – a déli csángó szótár terve Y. 

Wichmann északi csángó szótárának (Helsinki, 1936) mintájára  

o A kolozsvári nyelvföldrajzi iskola (Szabó T. Attila munkacsoportja) 

(1948–1962) → alaktani, névtani kutatások 

o Tárgyi néprajz (Dr. Kós Károly–Nagy Jenő–Szentimrei Judit) 

o Folklórgyűjtés – népdal, ballada (Kallós Zoltán, Faragó József–Jagamas 

János–Szegő Júlia), mese (Faragó József), szokás (Dr. Kós Károly, Halász 

Péter), ima, ráolvasás, népének (Harangozó Imre) stb. 

 

2.  Egyházi élet a XX. század első évtizedeiben: P. Neumann Péter 

- Petrus Matthias Neumann minorita pap magyar nyelvű szolgálata (kb. 

1884/1885– kb. 1927/1928) 

o imafüzérek tanítása magyarul 



o deákja (Carol Müller) megtanul magyarul 

„Magyarul, met hát azt mondotta az a páter, az, mikor fiatal vót… azt mondotta, 

hogy nem kell ide [ti. a román nyelv], met mü nem vagyunk oláhok. Ő nem tudott jól 

magyarul. Akkor azt mondotta a páter, a Nájmán páter, melyik meghót: »Magik hogy 

tudnak imádkozni, sz énekelni, sz mendent végzeni?« »Magyarul!« A Kárul diák, melyik 

vot, ő német vót, ő nem tudott magyarul. Ő németül tudott, sz látinul. Akkor azt 

mondotta a Páter, az, fiatal vót: »Ne buszulják magik, met könnyebb egy embernek 

megtanuljon magyarul, mind annyi ember, melyik van a faluba, tanuljon meg oláhul. 

Jobb így. A gyiák megtanul magyarul, sz a templomba végzi az imáccságot, sz az éneket 

magyarul.« »Ó, jól van, köszönjük!« – csókolták a páternak a kezit.” (EJ) 

o eltávolítása a plébániáról → hitélet a faluszéli kápolna körül: 

 keresztelés („egy pohár pálinkát megittak, sz mentek kapálni”) 

 misemondás (nagyünnepeken is) 

 gyóntatás, áldoztatás (tiltások) 

o P. Neumann halála (a 30-as évek vége), a kápolna megsemmisülése 

o Bogdánfalva a megbüntetett plébánia: 

  → Klézse „filiája” lesz 

 → Simon Mihály klézsei deák szolgálata 

 → Németh Kálmán bukovinai plébános missziós útjai (1935–1936) 

„Híveim egy-egy hétre szívesen elbocsátanak, mert nagyon is sok borzalmat tudnak 

a moldvai dolgokról, és nem bánják, ha papjuk néha elmegy a sokkal 

szerencsétlenebbeken segíteni. Olyankor a szekeremet 154 kilométerrel előbbre küldöm. 

A kikötőm ilyenkor mindig Bogdánfalva (Valeaseaca, Bacautól négy [sic!] kilométerre). 

Már éjszaka elfut a híre, mint a zsír, hogy »itt a magyar páter«. A hegyoldal 

lámpásfényekkel megtelik. Pihenésről szó sincs, hisz képesek éjfélutánig várni, reggel 3 

órakor felverni: gyónni akarnak, velem beszélni akarnak. Betegeiket, öregeiket a 7-ik 

faluból elhozzák szekereken, hogy lássanak a halál előtt magyar pátert és gyónjanak 

meg. Ha ősz van vagy tavaszelő, nem lehet szó levetkőzésről, tisztálkodásról. Egy nagy 

bundába behuzkolózva alszom néha köztük a földön, a magyar templomi beszédek után. 

... A nyelvükön prédikálni tudok és azt ügyesen és lehalkítva befejezni, amikor 4-5 

csendőrsapka a templomban megjelenik, ahogy ez éppen a múltkor történt 

Bogdánfalván, amikor a templomban megleptek a csendőrök és a katonai »előképzősök« 

bobos serege (oláh leventék) ..., akiket aztán igazán megható trükkökkel békítettem ki.” 

(Székelyföld 1999. 10. 51–52.)  

 - A magyar nyelv egyházi használatának és a nyilvános magyar nyelvhasználatnak (pl. 

népszokások) rendeleti betiltása 1940-ben.  

 

3. A Szent Kereszt Hadserege Bogdánfalvában 

- 1887, Róma – XIII. Leó: a mozgalom születése 

- Célok: a szent kereszt kultusza a modern világban, lelki keresztes hadjárat a 

Szentföldért („Ez azon jel, amely megdöntötte a régi pogányságot és amely 

egyedül képes korunk hitetlenségét is legyőzni.” − Szabályzati könyv. Kolozsvár, 

1937.) 

- 1925: P. Trefán Leonárd erdélyi „szentföldi biztos“ – Kolozsvári ferencesek 

nyomdája, kb. 60 000 tag Erdélyben 1930 táján 

- 1929: a Szent Kereszt Hadserege Bogdánfalvában – szervező: P. Kukla Tarziciusz 

- Szervezeti forma: parancsnok (Erdély János), 14 tagú csoportok (7 csoport), 

csoportvezetők 

- Kapcsolattartás a kolozsvári központtal: „vezérkönyvek”, szentkeresztek 

(skapulárék), imakönyvek stb. – Andor János csoportvezető kolozsvári útja 1947-



ben („hogy lelje ki a fejedelmet”), kapcsolata P. Boros Fortunát szentföldi 

biztossal – 1951. augusztus 20.: az erdélyi ferencesek kényszerlakhelyen, P. Boros 

Fortunát halála 

- Tevékenységi formák: 

o Házi keresztúti ájtatosságok adventben és nagyböjtben („hadszergezész”) 

o Templomi keresztút a hónap első péntekén (1948-ban kitiltják őket) 

- A kommunista diktatúra éveiben csak egy csoport működik:  

„Mikor béjött a demokrácie, nem hatták, hogy folytasszák a Hadszerget, sz a 

dátoriét [feladatot, kötelességet], ezt. Mentek, rumbolták, döbtöszték [köpdösték]. 

Bémentek, hod lőjék meg ez embernél e házba. Hod nem lehet, hod gyüssze. Hod métt 

gyütte essze. »Ce înseamnă lucrul ăsta că strângi oameni şi cânţi aicia în casa omului?«  

»Puteţi să mă omorâţi, eu datoria asta o fac.« [»Miféle dolog ez,  hogy összegyűjtöd az 

embereket, és énekelsz itt az emberek házánál?« »Megölhetnek, de én végzem ezt a 

kötelességet.«] Bément egy ilyen policáj, sz aszonta, hogy poţi să mă împuşti 

[meglőhetsz]. S csinálta végig, míg élt. ... 95 éves volt, mikor meghalt. Met ő nem vot 

beteg, hogy üljön az ágyba.” „Ugy mentek ugy reje, hogy jeggetták [ijesztgették]. 

Milicijétől, szfátoktól. [A rendőrségtől, a néptanácsoktól.]” (Erdély János lánya) 

„Végezzük moszt isz. Én vagyok a vezető, sz ő a tag.” (Andor János csoportvezető, 

1990-es évek dereka) 

 

4. A bogdánfalvi szentemberek 

 

Erdély János (1891–1983), a Szent Kereszt Hadserege parancsnoka  

- Középkorias vallásos egyéniség: a hit abszolutizmusa, az elragadtatottságra való hajlam 

(pl. hajnalig énekel otthon), az érzelmi átélés (írásos „utasítások” az énekesfüzetében), a 

vallásos élmény művésziességére törekszik (pl. füzetinek „szerkesztése”), a vallásos 

közösségek megszervezésére irányuló késztetés (Szent Kereszt Hadserege parancsnoka), a 

földi javakkal szembeni közömbösség (gyermekeit elhanyagolja), áldozatkészsége stb. 

Egyéniségét jellemző élettörténeti esemény: gyónásának története Bulgáriában 1913-ban: 

„Hát én vótam, tisztelendő atyaszága, Bulgáriebe. Hát ott innet mikor elmentem, a 

verekedész [háború] mikor vót a tizenháromba, nem birtam hazajöni, hogy megjárjam 

itt. Pedig meg kellett lenne gyónjam. Met elmentem az ármátába [=hadseregbe], nem 

jöttem haza, eltőt félesztendő, met nem eresztettek el. Sz akkor mikor tizenháromba 

indult ez a háboru, ez a verekedész, akkor én buszulgattam, hogy meg kellett lenne 

gyonjam. Sz nem birtam. Mondom a mazsornak [őrnagynak]. Zic: »Domnu major – zic – 

m-aş duce acasă. Doăzecipatru ore.« »Nu! Plecăm!« [Mondom: »Őrnagy úr, 

hazamennék huszonnégy órára.« »Nem! Indulunk!«] Hát kellett menjünk a Bulgáriebe. 

Osztán buszulgattam örökké, hogy nem gyontam meg. Elmentem Bulgáriebe, sz ott nem 

kaptam templomot! Kit kérdjek?! Ha mondtam neki, hogy biserică catolică [katolikus 

templom], há nem tudott. He? Be? Há, bulgăreşte! [Beszélj bolgárul!] Osztá mondtam 

ott egy oláhnak, melyikbe a regimentbe votunk, hogy: »Măi, o biserică catolică...« 

»Măi, ce vrei cu biserică? Vrei să strici?« [ »Te, egy katolikus templom...« »Hé, mit 

akarsz te a templommal? Le akarod rontani?«] Csufalkadtak. Ulyan vot akkar. A 

Plevnába mikor ültünk, ott csántunk egy hónapat. Akkor ültünk a kántonamentba, sz én 

örökké kértem Isztent, imádkoztam. Én külön elhúztam magamat félre, hol nem lehetett 

hallani. Met vettek csúfszágba, mikor aszonta, hogy: »Eşti călugăr? Eşti cutare...! « [Te 

szerzetes vagy? Te ilyen vagy, olyan vagy...] Csufalkodtak. Elhuztam magamot félre, sz 

imádkoztam. Hát örökké gondaltam, hogy meghalok, nem jövök haza, sz nem vagyok 

meggyónva, sz a lelkem a Gonoszé!” 

 



- Énekesfüzetének tartalma: összesen 23 régi moldvai vallásos népének, ebből 16 

Kájonitól (főleg nagyböjti énekek, Mária-siralmak, 8 halottas ének, szentek himnuszai – Szent 

Mihály, Szent Antal, Szent Ferenc). 

Halála után P. Daczó Árpád-Lukács összegyűjtötte Erdély János szentember iratait, 

képeit:  

„Itt mellékelem a János bácsi hagyatékát, amit halála utána leányától hoztam el. 

Valóban egyszerű, apró, szinte primitív dolgok. De annál kézenfekvőbb bizonyságai egy 

hamvaslelkű, a földön járó, de lelkével már a Mennyország szentjeinek közösségében élő 

Isten-gyermekének. [...] Ezek többet érnek más drága holmiknál is! Azokat 

megcsodálhatják, tanulhatnak is valamit belőlük. Ezek azonban egy haldokló nép egyik 

meghalt lelki vezetőjének utolsó bizonyságai a hűségről és kitartásról! A legegyszerűbb 

istengyermeki szinten. Magasabb szintre felemelkedni nem tudott. Megakadályozta őt 

ebben a sötét sátáni mesterkedés. […] Az egyszerű nép tehetetlen önmagára hagyva. 

Míg van lelki ereje, belekapaszkodik a legutolsó kampóba is. Az utolsó magyar nyelvű 

imalapba is. Gyermeke, unokája azonban már semmire sem fogja értékelni őket, és mint 

haszontalan holmit, lomot, el fogják égetni. Istenem, mennyi ilyent égettek már el! 

Elszálló füstje ködként foszlik el a semmibe, hogy helyet adjon az új szövegeknek és ezzel 

együtt az új létformának. Az Isten bár ugyanaz, de dicsérete zsolozsmájának 

harmóniájából kiesett egy szólam...”  

 

Andor János (1914–2002) búcsúvezető  

 

- Származása: szegény csángó szülők gyermeke, jóformán iskolázatlan. Saját gyermekeit 

iskoláztatja. 

„Én ültem éltem a gyermekeimétt. Le votam oda, sz nem ért pénzem. Szokcor nem 

ettem, cak fél kenyeret, sz egy félkilo szőlőt. Met nem jutott ki pénz. Kellett küldjem a 

gyermekeimnek. Moszt nem buszulják, ott üljön a gyermek.”) 

- A régi deákok utóda lesz:  

 Régi moldvai kántoroktól tanul (pl. Simon Mihály klézsei diák a 

bérmakeresztapja), énekeiket saját  füzetébe másolja. 

 1940 után: megszerzi a paptól Kájoni János énekeskönyvét, amely 

funkciótlanná vált a templomban. 

 Énekesfüzete: 1931–1932 táján keletkezik. Kájoni-énekek is, de jelentős 

részben szájhagyományban őrzött, régi moldvai deákoktól tanult népénekek 

(Ó, szomorú Jézus, angyalok siralma, Nyugodjál már virágom [Bozóky M. 

1797., Bogisich Mihály 1888.], Lehullott a Krisztus vére, Üdvözlégy 

országunknak új világossága [Szent Ferenc-himnusz], Én is vőlegény vagyok 

[halotti ének], Örvendetes olvasó..., Fájdalmas szent olvasó..., Dicsőséges 

olvasó... [a rózsafüzér énekei]). 

 Házi harmóniuma: Kapcsolata Wegenstein temesvári orgonaépítővel. 

Forrófalváról harmóniumot vásárol. Hallás után megtanul orgonálni egy 

Kancsal nevű kántortól. (ötvenes évek) 

 

- Politikai szerepvállalása: a Magyar Népi Szövetség elnöke 

1948-ban az akkor szerveződő Magyar Népi Szövetség helyi elnökének választják. 

A pap felvilágosítja, hogy a kommunisták „törik a templomot”, de ő félelmében, a 

letartóztatási hullám közepette mégis elvállalja. Abban is reménykedik, hogy az MNSZ 

visszavezeti a magyar nyelvet a templomba és az iskolába. Az ellentmondásos helyzet: 

 „Én elnek vótam a Magyar Népi Szövetszégbe. Itt a faluba. De azétt, hogy 

visszavezesszék a magyar nyelvet a templomba sz a faluba, de usszem cináltak 



szemmit.””Mikor ién biéálltam Magyar Népi Szövetszégbe elneknek, kérték, 

hogy mit kivánok. Mondok, hogy né mit kivánok: a templomba vissza a magyar 

nyelvet sz ziszkolába isz ha lehet. Ú, há kennyü, aszonnya. No, megcsinájuk. 

Elküttek három tanárt az iszkolába.”  

 Az MNSZ bákói székházában egy tarisznya Erdélyben elkobzott magyar ima- és 

énekeskönyvet adnak neki („elvették odaki Hedről, sz ideadták nekem”), hogy 

ossza szét a faluban, és gyűjtsön tagokat a Magyar Népi Szövetségbe. 

 1947-ben az MNSZ anyagi támogatásával, különvonattal utaznak a csíksomlyói 

búcsúra. 1948-ban kerül sor az utolsó szabad búcsúra.  

„Mikor jöttünk egyszer vissza a lészpediekvel, nagy csokron énekeltünk Gyimesz 

állomászba. A vonat meg vot állva, sz énekeltük ezt az Ó, áldott Szüzanyát. Meghallta az 

impegát [forgalmista]: »Állj meg, te, állj meg, hogy fogyjon ki az ének!« A vonatot nem 

engedte el, mü az iránnyába vótunk. Az állomász iránt. Sz mikor kivégzettük, utját adta a 

vonatnak.” 

 

„Jö vagy két asszon, hogy irjam fel, met ő isz menen bocsura. – Álhej, há – mondok, 

– nem úgy van! Hamarébb fel kell irodjál az ürdöghez, sz osztá mensz az Isztenhez! … 

Eredj menj haza, nem kell te felirodjál a pártba, készőbben isz lesz búcsú ott! – Ugy 

hogy nem irtam fel egyet isz.” „Ién ha biéesztem a gödörbe, ién tüktököt nem huzlak 

bié.” „Nem irtam egyet isz, met ez töri a templomot. Kimentünk édeszapám, öregek… 

vótunk lehet vaj tiz-tizenketten. Akkor még nem iszmerkedtem egy papval esz.”  

 

- A csíksomlyói búcsújárások vezetője 

 1949-ben a csíksomlyói szervezett búcsújárás betiltása: 

 Sz osztá menni fogtak csokronként!” „Adjudtol kifelé autorizaţie specială kellett, 

hogy merre menen az ember! Miliciatől! Nem eresztettek egyet ki! Gyalog a milicia 

kergette el! Szenki, szenki! 49-be, 50-be nem ment szenki. Elég valami 55-be, 56-ba 

menni fogtak.” 

 1958-tól minden évben búcsúvezető Csíksomlyón: 

o A csángók éneklési gyakorlata különbözik: saját vezetőre van szükség. 

„Csak csokronként. Egy vezette a Kálváriára, kereken régvel. Sz akkor mondták, 

hogy lehet mü nem értsük a magyarokval, me fogtunk csokronként a magyarokhoz. No, 

nem értettük, lehet, ugy. Aszondják, hogy közöttünk nem kapódik egy, a melyik kimenjen 

szent kereszt utjáro. Sz akkor mondom, én elmondom, me në, itt a könyü. Százötven 

évesz könyv. Csak kell imádkozni a Miatyánkot. Sz azóta, 58-ból ahajt menden 

esztendőbe ién vezettem ki pünköszd reggelin a litániával. Jézusz litániával. Sz osztán 

miután elfogy a Jézusz litánia, osztán az olvaszóval. Rózsafüzérvel. Sz osztá ez igy ment 

mosztanig.”  

„Esszegyültünk a borviznél elébbszer 56-ba, sz ott gondolkoztunk, hogy 

micsináljunk. Osztá ragadtunk magyar csoporthoz. … Mondták, hogy töllünk nincs, aki 

vezetné. Ne, me mász modu, lehet, jobban megértsük. Akkor mondtam: – Én ki, de tük 

imádkozzatok! A Miatyánkot, az Üdvözlégyet, Imádunk téged... – Sz rejafogták, hogy 

igen!“ 

o Más falvak vezetői: Lujzikalagor (Csernik János–Fikó Mihály), Pusztina 

(Kiss József), Bogdánfalva (Andor János) stb. 

o Feladatok: keresztútvégzés a kálvárián, hajnali napvárás, a búcsú vigíliája 

o Hatásuk a magyarokra. Sokan csatlakoznak hozzá, több falu vallásos 

ájtatosságát irányítja. 



 Kapcsolata a csíksomlyói ferencesekkel: misemondatás, búcsúk, orgonál a 

kegytemplomban, kegytárgyak, ima- és énekeskönyvek, ferencesek látogatásai 

Moldvában (pl. miseborért) stb. 

 1985-ben (vagy 1986-ban?) a bákói Securitate házkutatást tart nála 

Bogdánfalvában. Utána megfélemlítik, évekig nem mer Csíksomlyóra menni. A 

házkutatás célja a megfélemlítés és a magyar nyelvű iratok megsemmisítése. A 

házkutatás áldozatául esik: 

- levelezése 

„Sz mondom esszehánták mindenütt. Biéfogtak mindent. Votak levél irval 

Bajkotoll, Lukács paptol. Szomolyon tizenhárom esztendeig vot barát. Józef 

atyátol. De ez nem vot politika. Met hát én ha valami miszét fizettem, akkor 

irtak, hogy megkapták, elvették.” 

- magyar nyelvű ima- és énekeskönyvek, egyéb vallásos könyvek  

„Bié esz jöttek, sz hántak mindënt ëssze. Elvitték a jobb könyveimet.” 

„Votak imakönyvek. Sz a Szentföldi utam Kolozsvárról. Hogy elvotak a 

Szentfődre, sz hogy vot. Az asszon szereti inkább, me képek isz votak belölle. 

Borosz Fortunátnak a könyve vot.”  

- a Cantionale Catholicum 1805-ös kiadása  

„Elvitt egy imakönyvet melyik a templomba itt vot lehet egy száz esztendőt. 

Magyar imakönyv.”  

„...vot egy nagy Káncionál, egy 150–200 esztendős, melyik a templomba 

vot, Csikszomlyón vot nyomtatva, de régen.” 

„Szimon [Mihály]… klézsei… a min csak magyarul. Az Káncionál könyv 

nála volt, abból énekelt a templomba.” 

- különböző kéziratok, például az édesapjától örökölt, sokat használt magyar 

nyelvű lakodalmi búcsúztató szövege 

„Sz édeszapámnak a bócsuztatásza. A lakadalomról. Ahol jártam szok 

helyré nagyon szerették. Votam a lakadalomnál keresztapa. Votam szoknak, sz 

mikor bocsuztattam, ugy szerették magyarul. Elvették. Ilyen kici füzér vot: »A 

szép hedegünek szünjék meg zengésze...«) 

 

- Halálára magnóra vett énekek: Uram irgalmazz nekünk (Mária-litánia), Ó áldott 

Szűzanya mennyei szép rózsa (moldvai dallammal), Dicsértessék szent keresztfa (a Szent 

Kereszt Hadseregének éneke), három halottas ének (Ó te rettenetes keserű halál..., 

Seregeknek szent Istene, bűnösöknek fő reménye , Szűnjék meg bánattól szomorú szívetek) 

Korábban Kallós Zoltán és Domokos Mária voltak nála. Velük is felvetette ugyanerre a célra 

az Uram irgalmazz nekünk... és az Ó áldott Szűzanyánk... kezdetű Mária-énekeket. A ferences 

szellem nyilvánul meg a nagyfokú Mária tiszteletben. 

 

- Andor János halála (2002. ápr. 2.) halála után hátrahagyott könyveinek, vallásos 

tárgyainak, iratainak, fényképeinek legnagyobb része megsemmisült, szétszóródott. 2003 

júniusában ezek egy részét sikerült összegyűjteni. A családtól megvásárolt harmóniumot 

javítás után a KJNT zabolai csángó múzeumában helyeztük el, ide került néhány, még 

megmaradt könyve is. 

 

Más bogdánfalvi szentemberek:  

 

Miklós Ferenc (1911–1990) 

- Nem csoportvezető, de Erdély János és Andor János társa a közösségi éneklésben. 



- Nagy tudása van, könyv nélkül is tud énekelni. Nem volt Kájonija, de könyv nélkül 

ismerte a Kájoni-énekeket. („Ő tudott, tudott, szok éneket tudott. Halotti énekeket, karácson 

énekeket, búcsúsz énekeket. Ő a fejiből mondta, nem kellett irász.”) 

- „Hagyatéka”:  

o egy énekesfüzet − Tartalma 25 ének, ebből 22 Kájonitól (!) 

o egy magnószalag − Tartalma rendkívül értékes: 15 ének, amiből csak 9 

van Kájonitól. 

 

Csobotár András (1908–1993) 

Tankó Demeter (1909–1989) 

 → Hagyatékuk:  énekeskönyvek (pl. Kájoni 1805) és imakönyvek, néprajzi gyűjtések 

tőlük.  

 

5. A szentemberek tevékenysége, szerepkörük (összefoglalás) 

- házi ájtatosságok 

o adventi, nagyböjti „hadsergezés” 

o guzsalyasok szentes énekei és balladái (pl. a szerelmi dal „nem 

böcsülletesz ének”, „nem eppe szokták”) 

o névnapi ünnepségek („jertek csánjunk egy patront”) 

- haldokló melletti közös imádkozások irányítása 

„Vót itt egy komám. Öregember vót, szinvel (=sínnel) élt vót, a lába el vót törve. Sz 

oda kihíttak. Elvégzettem. No, met amikor odagyűltek, ott beszéllettek az egyik isz, a 

mászik isz. De ő nem szerette, nem kedvelte a beteg. Sz azt mondta, hogy imádkozzanak. 

Osztá a Miatyánkot, az Üdevezlégyet mondták. Egyebet nem tudtak. Osztá mondja vala 

– met ő tudott írászt, tudott szokat –, hogy mondjátok ezt, ezt. Sz osztán azt beszélték ott, 

hogy híjjanak egy ulyant, melyik tud. […] Sz imádkoztam, sz elvégzettem az éneket, hát 

még eljöttem haza, elfáradtam. Ottmaradtak szokan. Mikor hazaértem, Iszten bocássza 

meg, a társzacskám nyugudt. Kijöttem. Ilyen télbe vót. Hogy vetkezzem le. Levettem a 

papucsomot, akkor még hallom, verik a kaput. Kijövök, sz há jött egy ember a betegtől. 

Aszondja: »Jöjjön ki, komám, jöjjön ki még!« »Há – mondom – há moszt jövék bé.« 

»Hítassza! Jöjjön ki még!« [Szóval, nem volt még meghalva, s már akkor énekeltek a 

betegágya mellett.] Igen, igen, igen. Még nem vót meghalva, élt. Neki vót itt egy 

csomóka a mellin. Hát mikor kimentem, akkor elmondottuk azt az imádságot a 

Töredelmesszéget. Hát mikor oda kimentem, akkor az a halatt, az a beteg ott azt 

mondotta, hogy ne beszélgesszenek ott egyebet. A szokász ulyan vót nálunk, hogy egyik 

mondott egyet, a mászik mondott mászt. De hát ő beteg vót, kénlódott. Sz mikor 

kimentem oda, azt mondta, a betegnél nem beszélgetnek egyebet, csak imádkoznak. 

Hogy könnyebbisszék. Akkor egyet ütött ide a mejjire, oda a bogra, oda. Sz akkor 

megijedtünk. Sz csak letérdültünk szépen, sz a Töredelmesszéget elmondtam. Felkőtem, 

sz mondok, hogy mit mondjak. Mondjuk el az olvaszót még. Mikor elindittuk az olvaszót, 

akkor okki (?). [Meg is halt akkor.] Akkor intette a kezeiből, sz akkor... (sír) Osztá 

elszóródtak ott. Elmaradtam magamra. Ott vót még az asszonya, Iszten bocássza meg. 

Osztán jöttem én isz haza. ... Megkeszerített. Megkeszerített, tisztelendő. Met az 

szomorú! Akármilyen legyen. Bünösz legyen, jó legyen, éfijú legyen, a halál 

megkeszeriti.” (Erdély János) 

- halottvirrasztás – rózsafüzért végeztek, majd halottas és nagyböjti énekeket (pl. Ó, te 

rettenetes keserű halál, Jő életünk végórája, Nyugodjál már virágom...) énekeltek, amit 

Moldva-szerte zsoltározásnak neveznek. 

 „Mikor meghót, megferesztették, egyik-mászik, feltették a padra. Osztán hittak, 

hogy végezzék. Ott énekecskét, imáccságot. Imádkoztak, mondták a szentolvaszót. Télbe 



isz, nyárba isz. [Milyen sokáig tartották azt az imádkozót?] Ott csak elvégzettem a 

szentolvaszót. Még egy éneket elénekeltem, azt az éneket, halotti éneket elénekeltem. Sz 

mikor elvégzettem, jöttem haza.” (Erdély János közlése) 

- temetéseken való énekelés (Kájoni-énekek – Pl. az úton: „Jövel, jövel én 

Krisztusom...”) 

- egyéb népszokások: lakodalmi búcsúztatás („keresztapának” hívták őket azért, hogy 

búcsúztassanak magyarul), karácsonyi és újévi énekelés – Legények és gyermekek külön 

jártak énekelni. Szentes énekeket énekeltek kint is és bent is a házban (Kájoni énekek: 

Szűzmária e világra nékünk..., Örvendezzünk..., Pásztorok..., Kelj fel, keresztény lélek..., 

Mennyből az angyal...). Újesztendőben: Ó szép Jézus, ez új esztendőben... (Csobotár András 

közlése)  

„Miklós Ferenc vót az apósom. A legények gyüttek oda hezzája, s aszondja: 

»Keresztapa, bácsi Ferenc, tanisszon meg egy szép magyar énekre, hogy karácsonba 

menjünk a lijányokhoz énekelni!«”  (veje közlése) 

- egyéb, egyházilag nem ellenőrzött más helyzetek, pl. vallásos ünnepek, 

szükséghelyzetek (pl. aszály idején) 

„Mikor nem essz, bócsut vittek ki. Szárosszág van. Fizetnek a páternak az emberek, 

hogy vigyen bócsut, hogy esszën. Sz viszën bócsut a keresztekhez ki a mezőre. Litániát 

énekelik. A templomtól elveszik... A Jiézusz neve litániát. Aszt szokták. Keresztët visznek. 

Sz osztá ott miég iénekelik a verszeket. »Ereszd meg a felhőköt!« Itt meg van, nié. Sz 

tudja maga, hogy esszëtt! Jött három napra.  Nappal isz visznek, de inkább éjjen. Ki oda 

a hedre az erdő mellé. Moszt három iéve isz nagy szárosszág vót, de akkar eszëtt mikor 

ieppe kellëtt. Mentek gyalog zászlókval ki oda Szënt Jozef káponához. Elöl a fiatalok. 

Elöl mënën a ffeszület. Osztá utána egy zászló. Elöl a legények, ifijak. Osztá közep helyt 

a pap, kántor, sz osztá a lejánok sz az asszanyok. Igy szokász. Ki akar, az menyën. 

Hiétköznap isz szokász. Sz kimondja a pap isz, hogy mikor viszik a bócsut. (Andor 

János) 

 

- búcsújárás, egyéb kapcsolattartás erdélyiekkel. (Lásd előbb.) – A Csíksomlyóhoz való 

viszony megváltozik: generációs kérdés. 

 

Összegzés: A deákok örökösei, beszűkült szerepkörrel. Velük hal ki egy évszázados 

kultúra. 

 

6. Az írás és a hangfelvétel szerepe a szentemberek életében 

a. Az orális kultúrákban a memória az intelligencia fokmérője. Az írás a memória 

segítője. 

b. A vallásosságban az írás a valóban hiteles forrás. („van levele neki”) 

c. Kultikus tisztelet tárgya (pl. szobában, nem szabad eldobni őket) 

d. Érzelmi kötődés az íráshoz.   

„Vót egy sziép könyvem mind csak Kolozsvárról, szent földön beléirva, sz aszt isz 

elvették. Eleget fájt a szivem, [hogy] elvitték.” „Kértem osztá moszt, de elégették a 

könyveket. Moszt a vátozászval. ... küldtem a fijamot isz. De mondták, hogy hijába, me el 

van szórva.” (Andor János) 

 

Példa: Erdély János viszonya az íráshoz: 

o „barbár” kompilációk, látszólag nem tiszteli az írást: kéziratos énekesfüzete 

o kultikus tisztelet: szentképek, keresztút (pl. csókolgatják őket)  

o mágikus célok (pl. elhalt családtagok fényképei a szentek között) 



o az írás gyakorlati funkciói: házi ájtatosságok (advent, nagyböjt), 

halottvirrasztás, búcsúk, bejegyzések és kivágások az imavégzés által 

nyerhető kegyelmekről stb. 

 

 Az új mágia: a hangfelvétel maga a személy  

= A halott magnóra rögzített éneke magát a halottat hozza a jelenbe: általa részt vehet 

saját temetésén. – Pusztinában bevett gyakorlat volt: „A kászétofont kitették, mikor ett a 

népszég. Kászetofonba kijett, sz monták: Haa, melyiket eltemettük, moszt énekel!” 

Miklós Ferenc temetésén saját magának énekelt: „Elmondtam a szentkeresztútját az 

énekit, menden. Sz másznap a temetészen én vittem a keresztjit, a feszületet elöl. Temetészre. 

Sz osztá visszamentem, a komondárt csánták, ettek. Sz akkor ki vot téve egy elyen megafon, sz 

azokból az énekekből, mikor ettünk, akkor énekelt ő. Melyiket ő lefogták, énekelt.” (Andor 

János) 

Andor János több ízben rögzített énekeket a saját temetésére: „Sz mondtam a 

budapesztieknek isz, hogy küldjék el egy ilyent, hogy én isz mikor meghalok...” 

 

7. A közvetített vallásos élmény, világkép, értékrend 

* A vallásos hit mélysége, abszolutizmusa 

Példák:  

o Erdély János gyónása Bulgáriában (lásd előbb) 

o Andor János lelki válsága 1948-ban a Magyar Népi Szövetség helyi 

elnökeként 

o Andor János protestáns templomokat látogat meg Erdélyben, otthon ezt 

meggyónja (A felesége tiltja: „Ne máj, met elpogányodik. Pogányá válik.” 

„Akkor igy mondták, de moszt nem mondják.”) 

o Andor J. a Károlyi-féle Bibliát „gyanúba veszi” 

o Erdély János a földi javakat elhanyagolja, családja neheztel rá. 

* A középkorias elragadtatottság 

o Miklós Ferenc és Erdély János hajnalig énekelnek otthon egyedül 

o Erdély János bejegyzése az énekesfüzetbe a Száraz volt a szent keresztfa után: 

„Citiţă de mai muteor sî v îcăziţă De Dragoştea lui Cristoşi, Amin.” („Olvassátok 

el sokszor, és forrósodjatok fel a Krisztus iránti szeretettől. Ámen.”) 

o Sírva éneklés (pl. az adatközlés során is: a Nyugodjál már virágom... kezdetű 

Mária-siralom alatt felzokog) 

* A közösségi vallásos élmény igénye 

* A vallásosság művészi megélésére való törekvés  

(Pl. a saját költői szerzés igénye: az ihletett állapot terméke) 

*  A csoda, látomás jelentősége életükben 

- Csak a csoda keresztény formáját fogadják el, a mágikus elemet tartalmazót 

nem. 

* Törekvésük a megszentelt tér és idő felé 

- együtt élni az idővel: jelentése van minden napnak (pl. hónapok, napok = 

litániák) 

- búcsújárás (ismernek minden búcsús ünnepet), a kegytemplomban való alvás 

* A ferences szellem Mária tisztelete: 

* A magyar nyelv, a magyar vallásos ének szeretete, érzelmi hatás 

* Idegenségük a modern vallásos világban 

 

III. A vallásos népénekek alkalomhoz kötöttsége és alműfajai 

 - Szorosan kötődik a közösségi alkalmakhoz (liturgikus gyakorlat, az egyházi év 

ünnepei, az emberélet fordulói, búcsújárás, szentkultusz, társulati élet stb.), de egyéni 



használatban is előfordul. Általában elmondható, hogy a vallásos énekek használata 

szokáseseményekhez kapcsolódik:  

a) az emberélet eseményei:  

   - névnapköszöntés (például: Ó, Szent Istán, te még aluszol-e?) 

- halottvirrasztás, temetés;  

b) kalendarisztikus szokások:  

   - téli népszokások, farsang vége (pl. dúsgazdag-játék),  

   - nagyböjt (szentkersztúti ájtatosságok, „hadszergezész”) 

  c) búcsújárás: Mária-énekek, szentek himnuszai  

d) Szükséghelyzetben:  

- haldokló és nagybeteg mellett 

- aszály idején (pl. Ereszd meg a felhőket...)  

 

1. Az egyházi liturgiához szorosan kapcsolódó énekek 

 - Az Oltáriszentségről: 

Azért ezt a nagy szentséget...  

 

2. Az egyházi év időszakaihoz kapcsolódó népénekek 

 

- Újesztendei énekek:  

   Ó, szép Jézus, ez új esztendőben... 

Könyörülj méltósággal...  

- Karácsonyi énekek:  

A királyok királyának...  

Áldoztassák küsdeg Jézus... (Kájoninál miseének!)  

(a)Z  Iszten küldi z angyalát...  

 Betlehemnek városába... 

Boldog ház, hol Krisztus lakik... 

Csordapásztorok midőn Betlehembe... 

  Elindula József Szép Szűz Máriával...  

Kedves álmot hogy szerezne szülöttinek... 

Kelj fel keresztény lélek...  

  Keljetek pásztorok, kik mélyen alusztok...  

Mennyből az angyal...  

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág... 

Örvendezzünk Betlehembe menjünk...  

   Pásztorok keljetek...  

  Pásztorok, pásztorok örvendezvel...  

Születésén Istennek...  

   Szűz Mária ez világra nékünk...  

 

 - Nagyböjti énekek:  

  Aranymiatyánk [Virágszombaton este...]  

Aranymiatyánk [Jézus a Gecemáni kertbe...]  

Az nap keszerved leszen...  

  Én nemzetem zsidó népem...  

  Köszönteni jöttünk szent keresztfa...  

Krisztusnak zászlói szépen fémelnek... 

Lehullott a Jézus vére…  

 



- Mária-siralmak:  

Jaj, nagy kedven tartott...  

Nyugodjál már virágom... 

 

- Húsvéti énekek:  

   Feltámadt Krisztus e napon… 

   Úr Krisztus feltámada... 

 

 - Pünkösdi énekek:  

   Jöjj el, Szentlélek Isten...  

 

3. Szentek himnuszai 

Angyali fejedelem, mennyei győzedelem... [Szent Mihály] 

Hol vagytok magyarok... [Szent István király]  

Hol vagy, István király? [Szent István király] 

Szent Antal csudajelekkel... [Páduai Szent Antal] 

Üdvezlégy országunknak új világossága... [Assisi Szent Ferenc] 

 

4. Halottas énekek: 

• Alkalmai: virrasztás, temetés, halotti megemlékezések  

• Tartalmuk: az élet mulandósága, a halál kegyetlensége, az üdvözülés reménye 

stb. 

• A gyakori első személyű előadásmód archaikus jellegű (pl. fiatal halott 

esetében: Én is vőlegény vagyok...) 

• Eredetük: főleg Kájoni (mindenekelőtt az 1805-ös 3. kiadásból származnak, de  

ritkábban az 1719-es 2. kiadás egyik-másik szövege is felbukkan) 

 

A szomorú siralmas szó...  
( FD. 12. 13−23. − Pusztina. László Katalin „zsoltározása” + FD. 132. Halottvirrasztó Bétában) 

El kell menjünk nincs mit tegyünk...  

Ez volt Isten akarattya... 

Hull a föld a koporsóra... 

Jézusomnak kegyelméből... 

Jaj, keserves jajszó, mindnyájan meghalunk...  

Nincs mibe gyönyörködj/örvendezz ember ez világon...  

Ó, te rettenetes keserű halál...  

Ó, édes megváltóm...  

Ó [Jő] életünk végórája, rajtunk a halál kaszája...  
(FD. 12. − Pusztina. László Katalin „zsoltározása” 

Ó, búlátott, sok kínt vallott gyarló testem... [„a dúsgazdag siralma”]  

Öltözzetek gyászruhába szent olvasó beliek...  

Parancsoljad, uram, apostolaidnak...  

Siralmas ez világ nekünk bűnösöknek... 

Seregeknek szent Istene... 

Szünjék meg bánattól szomoru szivetek... [„nagyléánnak keserves éneke”]  

 


