
Daczó Árpáddal
P. Lukács OFM (Daczó Árpád) tevékenysége, pályája az erdélyi papság
helytállását tükrözi. Lukács atya 1921-ben született Dédán, a Régenben
töltött gyermekkor után a felső gimnáziumot Székelyudvarhelyen végezte.
Az egyházüldözés idején öt évig internálták. Csíksomlyói, kosteleki állo-
máshelyén figyelt fel a néphagyományokra, néprajzi tanulmányait a ko-
lozsvári egyetem évkönyve is közölte, Hosszú utak megszomorodának
címmel gyűjteménye jelent meg archaikus népi imádságokból. Több köny-
vében foglalkozott a Csíksomlyói Szűzanya alakjával, a hozzá kapcsolódó
történelmi, vallási hagyományokkal.

A napvilágot Dédán láttam meg, ahol a Maros vize messze földön ka-
nyarog. Déda az 1940-es években nagyot fejlődött, mikor meg kellett
építeni a Déda és Szeretfalva közötti vasutat. Ugyanis az 1940. au-
gusztus 30-i második bécsi döntésben, amely Észak-Erdélyt vissza-
adta Magyarországnak, a Székelyföldet az anyaországgal nem kötötte
össze vasút. Kolozsvártól a vonat Kocsárdon keresztül haladva, a Ma -
ros völgyén át éri el a székely körvasutat. De Ko csár dot már Ro má -
niában hagyták, a sármási nagy gázlelőhely így Ro má niának maradt.
A németeknek ugyanis szüksége volt a Ha vas alföldön és Munténiá -
ban található román petróleumra, ennek az alkunak a során kaphat-
ták meg a románok a gázmezőket.

Dédánál ömlik a Marosba az Istenszéke alatt elfolyó Bisztra pa tak.
A patak mellett volt egy keskeny nyomtávú vasút, azon szállították
le a fát az állomás melletti fűrészgyárnak. Apám ennek a vasútvo-
nalnak volt a pályafelvigyázója. A környék híres kirándulóhelye,
ahová gyermekként magam is feljutottam, az Istenszéke, a Kele-
men-havasok utolsó csúcsa. Már távolról látszik; ha a Teremtő Úr-
isten ráült, onnan beláthatta az egész Mezőséget.

Ez az imádság Krisztus urunk és Mária párbeszédét írja le. Mária
„imakönyvét kezébe vette vala, és kérdé: Ő, én áldott szent fiam,
Mivel gyógyitsam átliggatott ódaladot, Bérekedett sebeidet, Vérbe
fagyott szakállodot?” Az adatközlő Csinódon az akkor, 1983-ban
70 éves Fikó Béla volt, aki arról is megemlékezett, hogy nagyapja
keresztet állított, ezt a lelki hagyományt folytatta ő is.

Anyámtól tanultuk meg kicsi korunkban az esti és a reggeli gyer-
mekimát, tőle tanultunk karácsonyi énekeket. A karácsonyfát az an-
gyal hozta, pár szem füge, alma is került rá. Mikor apám a görgény -
völgyi keskenyvágányú vasútnál kapott pályafelvigyázói állást,
La posnyára költöztünk egy barakklakásba. Laposnyán iskola nem
volt, ezért később lementem a nagymamához Régenbe. Az csodá-
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latosan szép vidék, Európa egyik legjelentősebb vadászterülete. Ott
módszeresen gondozták a vadat, mert a román király szarvasbő-
gés idején minden ősszel vagy két hétig ott vadászgatott. Mihály
Ká roly, aki velem egy idős, gyermekként ott pisztrángozott a Gör -
gény patakban.

Most öregedő fejjel látom, hogy már akkor, kisgyerekkoromban
a nagy természetben rásejtettem a természetfölötti világra, és benne
Valakire, aki gondot visel ránk. Az udvarunk szélén volt egy rét, s
egyszer csak megláttam egy szép kicsi virágot, ma már tudom a
nevét is, százszorszép, a bellis perennis, botanikával sokat foglal-
koztam. Hogy honnan került oda, de ott volt, most is ragyog ben-
nem az a nyár eleji nap, ahogy a virágocska a szépségét mutatja; az
is olyan, mint a napraforgó, fészkes virágú növény, mindig a nap
felé fordítja a szirmait. Leültem melléje s úgy bámultam. Ez nekem
olyan jól esett, betöltötte a lelkemet azzal a sejtéssel, hogy az, hogy
a kicsi virág ilyen szép, az valaminek, valakinek köszönhető.

Harmadik elemista koromban húsvét után volt az első szentáldozás,
akkor az első áldozókat meg is bérmálták. Majláth püspök jött,
engem is beosztottak ministrálni. Valamikor a bérmálás körül szüle-
tett meg bennem a gondolat, hogy én is pap leszek. Harmadik után
napi áldozó voltam, ez azt jelentette, hogy tanítás előtt minden nap
részt vettem a reggeli szentmisén. Hogy én a szentostyát magamhoz
vettem, az olyan jó érzés volt, olyan biztonságos, hogy Jézus hozzám
jött, ő velem van, a többit ő intézi, ami nem függ tőlem.

A szentáldozás összekapcsolódott a mindennapi kenyérrel. A ke-
nyeret nagymama sütötte Régenben. Mikor már akkorácska voltam,
hogy két-három kenyeret ki tudtam cipelni az állomásra, kétheten-
ként felültem a vonatra, és vittem haza. A kenyér a nagyanyám sze-
mében valóban a Miatyánkban kért és kapott Isten áldása volt, erre
tanított minket is. A búzaszemen megmutatta: rajta van a Jézus arca.
A lisztet először bekovászolta, a tésztát megdagasztotta, s miután
megkelt, kenyérnagyságúra szaggatta. Mielőtt azonban a kihevített
sütőkemencébe bevetette volna, tenyere élével mindegyikre rá-
nyomta a kereszt jelét. A kenyér megszegése előtt pedig a kenyér-
vágó késsel az aljára szintén rárajzolta a keresztet, e nélkül sohasem
kezdhettünk kenyeret. Ő maga református volt, emlékszem, mikor
Úrvacsora osztás volt, nagymama már napokkal előre bejelentette:
„Úrvacsorára készülök. Legyetek jók és legyetek csendben! Ne mér-
gesítsetek, hogy nyugodt lélekkel fogadhassam szívembe a hozzám
jövő Úr Jézust!” A drága jó nagyanyám csodálatos világa életem
külön fejezete. Este például sokszor mondott mesét. Hogy én hogy
szerettem a meséket hallgatni, mert a mesén keresztül jött elém
mindaz, ami úgy sejtelmesen már megvolt bennem.

A szászrégeni katolikus gimnáziumban már azzal a gondolattal vol-
tam, hogy én pap leszek. 1932-ben meghalt apám, a semmiből kellett
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megéljünk. Valósággal éheztünk, táplálékunk a pityóka, az árvaleves,
hol köménymag, vagy anyám, nagyanyám valami reszeléket belefő-
zött. Igazgatóm, a boldog emlékű Máncz János volt, nagy zenész, ren-
geteg énekeket tanultunk tőle, gyermekkórusunk működött. Volt, hogy
ő látott el ebéddel a vendéglőben, aztán a szülőktől megkérdezte, hogy
ki vállalná el, hogy Daczó Árpinak ebédet adjon; így felváltva négy
családnál ebédeltem, mindegyik nagyon kedvesen fogadott.

Sok minden érdekelt, a természettudományok, a történelem. A tör-
ténelemtanárunk a lemhényi származású György Anna volt, szé-
kely. Központi román nyelvű tanterv írta elő, hogy például a ma-
gyarok történetéből mit lehet leadni. Egy alkalommal viszont a
tanárnő beszélt a szkíták történetéről, és hogy a magyarok a szkíták
leszármazottai. Hogy milyen erős volt ez a szkíta nép, Ázsiában, a
Káspi tó keleti részén, a turáni alföldön, ott laktak, és Dárius perzsa
király sem bírt velük. Óra végén odamegyek hozzá, mondom, na-
gyon szépen kérjük, a szkítákról nekünk még mondjon és mesél-
jen. Komolyan rám nézett, azt mondta: „Te Daczó, örülök, hogy
ennyit elmondhattam, de többet nem lehet.”

A katolikus gimnáziumot az állam csak magániskolaként ismerte el,
nem támogatta. Az állam által elfogadható bizonyítványt csak akkor
adtak, ha a román gimnáziumban, teljesen idegen tanárok előtt szó-
ban és írásban levizsgázunk román történelemből, nyelvből, föld-
rajzból. A negyedik befejezése után nekem olyan alacsony osztályza-
tokat adtak, hogy nem tudtam bejutni a felső gimnáziumba. Az akkori
román oktatáspolitikának ugyanis az volt a célja, hogy ne legyen ma-
gyar intelligencia, a szülők adják román iskolába a gyermekeket.

Az 1936–37. évben gyári munkásként helyezkedtem el, hogy le-
gyen valamilyen megélhetésünk. Hogy mi lécet, mi deszkát hord-
tam én a vállamon, a jobb vállam meg is ereszkedett, pár centivel
ma is ferdébb. Ezután Székelyudvarhelyre jelentkeztem a ference-
sekhez. A Szeráfikumban páter Dézsi Ipoly, az intézet prefektusa
megmutatta a helyemet, külön hálótermünk, tanulótermünk volt,
az eltartásért sem kértek semmit.

1938-ban jutottam el először a csíksomlyói pünkösdi búcsúra,
Székelyudvarhelyről több diáktársammal együtt szekérrel mentünk
át a Hargitán. Amikor átjutottunk a hágón, és már lefelé ereszked-
tünk, az egyik nagy útkanyarnál mint egy látomás tárult elénk a Csíki-
medence. Látszottak a Csíki-havasok magasabb csúcsai is, a Po gány-
havas, a Szellő, a falvak gyöngyfüzérként sorakoztak, a Nagy-Somlyó
és a Kis-Somlyó vulkáni kúpja alatt pedig felderengett a kegytemp-
lom fehérsége. Csíksomlyónak később magam is plébánosa lettem, a
Szellő-csúcs alatt pedig ott rejtőzködik Kostelek a maga archaikus
hagyományaival, szorgalmas népével; szokásaikat több írásomban,
könyvben is megörökítettem. Amíg nézelődtünk, utolért bennünket
egy gyalogos zarándokcsoport. Egyikük felkiáltott: „Nézzétek, ott

Közben mégiscsak elő-
re haladtál az utadon,
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van Csíksomlyó! Ott vár ránk a Szűzanya!” Az egyik öreg székely
egészen a földre borult, sírva adott hálát: „Köszönöm, Szűzanyám,
hogy még egyszer eljöhetek hozzád!” Egy fiatalasszony rákezdett a
búcsús énekre: „Nyíljon ki szívetekben az örömvirág…”

A gimnáziumi évek után novíciusként Medgyesre kerültem. 1945
május 19-én Gyulafehérváron pedig maga Márton Áron püspök
szentelt fel bennünket. A primíciát, az első szentmisét családom je-
lenlétében, Szászrégenben tartottam. A Magnificat jutott eszembe.
„Magasztalja lelkem az én Uramat, mert nagyot tett velem Ő, a ha-
talmas és a szent.” A proletár nyomor legmélyéről oda emelt engem,
hogy gyermekkorom helyszínén tarthattam első misémet. A későb-
biekben pedig ferences szerzetesi életemen és lelkipásztori munká-
mon kívül a Csíksomlyó titka című könyvemet is odanyújthattam el-
árvult népemnek vigasztalásul és reménységül.

Felszentelésem után Marosvásárhelyen hatalmas lelkipásztori
munkába cseppentem. Akkor még ott volt a kolostorunk a főtéren,
ma már csak a tornya van meg, mert lebontották. Át kellett vennem
a ferences ifjúságot és a kiskordásokat, tehát a legkisebbek ferences
nevelését, az vagy száz személyt foglalt magában. Hozzánk jártak
azok az ifjak is, akik valamilyen közösséghez akartak tartozni. Vol-
tak gimnáziumok, aztán a tanítóképző, kereskedelmi iskola, állami
iskola, Marosvásárhely mindig nagy iskolaváros volt. Abban az idő-
ben jött Kolozsvárról Vásárhelyre a kolozsvári egyetem egészségü-
gyi kara. Voltak derék orvostanhallgatók, akik keresték az alkalmat,
hogy katolikus közösségben lehessenek. A nevelési problémák mel-
lett érdekeltek a tudományos felfedezések, a geológia, a botanika,
a csillagászat. A Kárpát-medence geológiai kialakulásával is fog-
lalkoztam, elképzeltem az ősi tengerek hullámzását, az üledékek
lerakódását, ahogy a folyók utat törtek maguknak, hogyan műkö-
dik mindenben Isten csodálatos teremtő tevékenysége.

Két év után ránk borult a kommunista diktatúra. 1948–49-ben meg-
szüntették az egyházi iskolákat, mindent államosítottak, megtiltot-
ták az iskolai hitoktatást, megszüntették a hitbuzgalmi egyesülete-
ket. Például a Szent Kereszt Szövetség, a Rózsafüzér Társaság
havonta legalább egyszer gyűlést tartott. A Szekuritáténak feltűnt,
hogy mi van a főtéren, hogy onnan időszakonként valósággal ömle-
nek ki a fiatalok. Hiszen volt szavalókörünk, a kántorunk gyönyörű
énekkart szervezett. Engem azonban kiszúrtak, kezdtek behívni „el-
beszélgetésre”. 1950-ben, mikor látták, hogy nem hajlok a szavukra,
egy júniusi napon megint értem jött egy fogdmeg. Két tiszt fogadott,
az egyik behízelgő szavú, a másik nyersebb, próbáltak rábeszélni,
hogy náluk mennyivel jobb lesz a sorom. Aztán már keményebben
szóltak rám, s azt mondták: elhatároztuk, egy ideig a mi vendégünk
lesz. A Teleki könyvtáron túl egy nagy palotát foglaltak le, ott alakí-
tották ki a Szekuritáte központját. A ház alatt hatalmas pince volt, két
sorban cellákat építettek deszkából, úgyhogy valami 40 sötétzárkát

Meddig folytathattad
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sikerült kialakítaniuk. Levezettek, az első számú cellában kezdtem
meg a vendégeskedést. Abban a sötétben mit tehettem egyebet, el-
mélkedtem, gondolkoztam, imádkoztam, sorra vettem a szenteket,
akiket ismertem. Hozták a reggelit, sós vízben megfőztek puliszka-
lisztet, két merítőkanállal adtak a csajkába. Meg sem szitálták, nem
egyszer az egérpiszok is benne volt, azzal együtt főzték.

A pincében, a zárka sötétjében eszembe jutott Szent Mihály arkan -
gyal, a nagy sátántipró. Szeptember volt, szeptember vége Szent
Mihály ünnepe, tartottam egy kilencedet. Valahogy megtudtam, há-
nyadika van, hiszen a sötétségben elvesztettük az időérzékünket, el-
kezdtem az imádságot. Elérkezik Szent Mihály napja, hallom, hogy
valaki jön, beszél az őrrel. Kiáltás, melyik cellában vagyok, üssem az
ajtót, a sötétségben ők sem tudtak tájékozódni. A kihallgató teremben
a tiszt szigorúan rám néz: „Daczó úr, hát még mindig nem jött meg
az esze? Magának is jó volna a szabad élet. — Ha csak erről van szó,
megyek vissza a cellába. — Dehogy megy vissza.” És kezdett moso-
lyogni, azt sem felejtem el. „Minden munkánk kárba veszett, amit
magára fordítottunk. Nem hallgatott a jó szóra. Nekünk pénzbe ke -
rül, hogy itt tartsuk. Elhatároztuk, hogy hazaengedjük.” És három
hónap eltelte után, Szent Mihály napján este 10 órakor becsengettem
a kolostor kapuján, még aznap hálát adhattam megmenekülésemért.

Működésünk feltételei azonban egyre szigorodtak. A kolosto-
runkat lefoglalták, oda hozták a nővéreket is. 1951. augusztus 20-án
Szent István napjára ütemezték be, hogy a barátokat internálják. Éj-
szaka rátörtek a kolostorra, össze kellett csomagoljunk, teherautóra
szállítottak, végül Máriaradnára, majd Esztelnekre kerültem kény-
szerlakhelyre. A faluba mehettünk, dolgozhattunk, segíthettünk, a
falu is hozta a maga ajándékait. Az esztelneki kolostor területén ott
volt a régebbi katolikus iskola épülete, abban rendeztünk be egy
kápolnát, oda jöhettek a hívek. A kolostorhoz nagy birtok tartozott,
azt műveltük. Amellett pedig volt két lovunk és három-négy tehe-
nük, termeltünk pityókát, búzát, arattunk, csépeltünk.

Miután Esztelnekre vittek, hamarosan elfogyott a tartalékunk, hát
vettünk egy disznót. Egy hét múlva a disznó megbetegedett. A köz-
ségben volt egy állategészségügyi szakember, elhívtuk, megállapí-
totta, hogy a disznónak himlője van. Adott egy injekciót, de azt
mondta, el kell utazzon, ki vállalja, hogy azt rendszeresen beadja az
állatnak. Megszólaltam, tessék nekem megmutatni, hova kell adni
az injekciót, vannak itt, akik lefogják. Az állategészségügyis ide-
adta a szérumot, én a füle mögé az izomba benyomtam az injek-
ciót, az állat meggyógyult, gyönyörűen meghízott. Igen ám, de a
hír elterjedt a faluban, hogy van egy fiatal páter, amelyik ért az in-
jekciózáshoz. S az egyszerű ember természetes következtetése,
hogy ha disznót meg tud injekciózni, akkor embert is tud. S meg-
kezdődött Esztelneken az orvoskodási korszakom. S nemcsak Esz -
telneken, ott van Kurtapatak, Almás, a hír elterjedt a környező fal-

Hogyan tudtatok lé-
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vakban. Aztán nem volt se éjjelem, se nappalom, mert éjfélkor is
költöttek, hogy valaki rosszul lett, csináljak vele valamit; persze az
orvossal, kórházzal együttműködtem. A gyógynövények haszná-
lata, az orvoslás egyébként korábban is érdekelt.

1956-ban kitört a budapesti szabadságharc. Ezután enyhítettek a
diktatúrán, a püspök úr is kiszabadult, megkezdhette bérmaútjait.
Esztelneken is elő kellett készíteni a bérmálkozásra a gyermekeket.

Valóban így van, és volt még egy dolog, ami nagyon érdekelt, ez
pedig a csillagászat. Esztelnek a megfigyelésekre különösen alkal-
mas volt, még valamilyen egyszerű távcsővel is rendelkeztem. A Kár -
pát-könyök levegője az ojtozi szorostól a Nagy Sándor és a Nemere
hegyeken keresztül ott ömlik rá Kézdiszékre. Különösen téli éjsza-
kán, mikor nagy hideg volt, még a pára is kifagyott a levegőből, a
felhőtlen csillagos eget szinte kézzel foghatóan közel láttam. Mennyi
időt töltöttem kezemben az Északi-félteke csillagtérképével, a csilla-
gokat név szerint ismertem. Érdekes, hogy visszatérő álmom volt,
hogy a Kissomlyóra mentem, mert nekem ott valamilyen kötelessé-
gem van, amit el kell végeznem.

A minorita atyák között volt kettő, aki értett a rádiózáshoz. Nem
kellett, csak egy jó magas antenna, földvezeték, kristálydetektor.
Volt valódi galenitem, ólomkristályom, valaki megajándékozott
vele, az 56-os adásokat is figyelemmel tudtam kísérni. Hallgattam
klasszikus zenét, operákat, később alkalmam volt a kolozsvári ma-
gyar operai előadások megtekintésére is.

1957-ben világi papként minden templomunkba visszaengedtek
egy-egy barátot. Addig Csíksomlyón csak egy idős világi papot en-
gedélyeztek, hogy szentmisét végezzen; tisztelet neki, mert min-
dent megőrzött. A rendházat lefoglalták, líceumot csináltak belőle,
az ország minden részéből oda hozták a tüdőbajos ifjakat, tehát kór-
ház is volt. Csíksomlyóra végül egyedül engem hagytak jóvá, 1957-
től 70-ig tartózkodtam ott.

Előfordult, hogy azon a napon nagy motorbicikli versenyt rendez-
tek. Még az én időmben is megtörtént, hogy pünkösd szombatján
és a napján igazoltatták a beérkező vonatokról leszálló utasokat.
Akiről bebizonyosodott, hogy a búcsúra jött, nem engedték be Som -
lyóra. Hányszor volt az, hogy megváltották a jegyet csak Csi csóig,
aztán gyalog jöttek át. Engem is figyelmeztettek, hogy vigyázzak,
ha valami kommunistaellenes vagy „magyarkodás” történik, én va-
gyok a felelős. Az akkori idők légkörére jellemző a következő eset.
Megkértem egy bácsit, hogy búcsúkor a Szent Antal kápolnát
nyissa ki és őrizze. Szerette olvasni a vallásos könyveket, leült a ká-
polna elé, és ott olvasgatott. Hát persze a Szekuritáte emberei lép-
ten-nyomon felbukkantak, meglátják, a kezükbe veszik a könyvet,

Az internálással ki
akartak kapcsolni ben-
neteket a társadalom
vérkeringéséből, de
úgy látom, nem éltél
elzárt életet, sok min-
dennel foglalkoztál.

Hogyan értesültetek
eb ben az elzártságban a
külvilág eseményeiről?

Az internálást mikor
oldották föl, hová ke-
rültél utána?

Csíksomlyóra kerülé-
sedkor hogyan alakult
a pünkösdi búcsú?
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felfedezik, hogy rajta van a csíksomlyói kolostor pecsétje. A könyv
pedig Sík Sándor írása a magyar szentekről. A könyvet elkobozták,
és bűnjelként bevitték a Szekuritátéra. Azonnal értesítették a kul-
tuszinspektort, hogy vallassanak ki engem, tényleg én adtam-e, és
ha adtam, miért adtam, és miért egy ilyen könyvet, hogy éppen bú-
csúkor, biztos azért, hogy ez az ember ott a búcsúsokkal ilyen dol-
gokról beszéljen. Sík Sándor a magyar eszméket minden írásába be-
vitte, a nacionalizmus pedig nagy vádnak számított volna. De aztán
elsimult, a könyvet nem adták vissza, de elhallgattak.

Kedves emlékeim vannak arról, ahogyan az egyszerű emberek
megélték a hitet. Egyik pünkösdi búcsú alkalmával eljött Csíksom -
lyóra egy gyimesi fiatalasszony, csecsszopó kicsikéjével. A zsúfolt
templomban a szentélyben, a papi székek lépcsőjénél kapott helyet
magának. Szentmise közben egyszer csak sírni kezdett a gyermek.
Erre az anya a legtermészetesebb mozdulattal kibontotta a mellét,
és szoptatni kezdte a gyermekét. A szentáldozáskor pedig, hogy a
gyermek fel ne ébredjen, úgy ahogy volt, a kibontott mellén csüngő
gyermekével térdelt elém, hogy adjam neki is Krisztus testét. Ezt a
jelenetet valamelyik művésznek kellene ábrázolnia: Az anya táp-
lálkozik Krisztus testével, a gyermek pedig a Krisztus testével táp-
lált édesanyja megszentelt tejét szívja magába.

Csíksomlyón felfedeztem a Mária-társulat anyakönyvét, szép bi-
zonyítéka a vallásos élet fejlettségének. Mikor a barátok már tudták,
hogy elviszik őket, sok mindent kimentettek, ezt a dokumentumot a
faluban találtam meg. A társaság az 1800-as évektől kezdődően mű-
ködött, feljegyezték, hogy kik tartoztak oda és mikor volt a beöltözés.
Tagjaikat rituális szertartás keretében avatták. A diákság jó tagja volt
az egyesületnek, a csíksomlyói búcsúkon is szerepet játszottak. A régi
csíksomlyói búcsúknak látványos szépsége a nagy kikerülés volt.
A fal vak és a városok keresztaljai a megállapított sorrend szerint vo-
nultak a hegyre. Magának a kikerülésnek a fénypontja pedig a Salva -
tor-kápolnánál volt, amikor ott a Mária-társulat tagjai és a gimnázium
nagydiákjai elénekelték az Egészen szép vagy, Mária című antifonát.

Amit én a Boldogasszonyról mondok, az nem pogánykodás, hanem
az inkulturációnak egyik legcsodásabb megvalósulása. Itt találkoz-
tam először a Babba Mária elnevezéssel, erről a témáról több köny-
vem is megjelent. Egy anya a gyermekét hozta be orvoshoz, de köz-
ben feljött a somlyói templomba, kérve a jó Máriának a segítségét.
Én a sekrestyében rendezkedtem, hallom, hogy letérdelnek az oltár
előtt, az asszony mutat fel: „Na látod, itt van a Babba Mária.” „A som-
lyói Máriát így nevezik?” — kérdeztem az asszonytól. „Igen, a pap
bácsi nem tudja?” Tovább érdeklődtem, hogy mit jelent a Babba Má -
ria. „Azt jelenti, hogy Szép Szűz Mária. Mert a babba, az szép.”

Ezeknek az időknek az emléke például az úgynevezett Véres kép,
amely Fitód fölött van, Csikmindszent határában. Egy későbbi ta-

Az itteni hagyomá-
nyokról, a Babba Má -
riáról külön könyved,
több írásod szól.

A török gyakran pusz-
 tította ezt a vidéket, a
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tárbetörést a Fitód völgyében vertek vissza a székelyek, és annak
az emléke a Véres kép, akkor kápolnát is építettek oda. Ott minden
évben tartottunk búcsút, én is ott voltam, a szentléleki pap meg is
hívott, hogy a kápolna búcsúnapján tartsak prédikációt.

1664-ben nagy török-tatár dúlás volt Csíkban. Tiszta csodálatos
módon, nem tudjuk, hogy, de megmaradt a kegyszobor, akkor már
megvolt. Állítólag a tatár vezér kihozatta a templomból, annyira
megtetszett neki. Azt mondja a legenda, hogy feltették egy szekérre,
hogy elvigyék. Ökrök voltak befogva a szekérbe, és akkor a szobor
úgy elnehezedett, hogy meg sem tudták mozdítani a szekeret. S
akkor még két ökröt elébe fogtak, s azok se tudták elhúzni. Erre
aztán a vezér vette a kardját és kezdte vagdosni Máriát. Ezzel ma-
gyarázzák, hogy a nyakán is mintha egy vágás volna, nem lehetett
restaurálni. Mert azt is mondja a hagyomány, hogy a Mária arcát
semmi se fogta. Még van egy érdekes dolog, ebben tanú vagyok én
is. A Mária arcát nem fogja a por. Különösen a búcsú után alaposan
kitakarítottunk, a padlót felsúroltuk. A Mária arcát mindig egy tel-
jesen tiszta, habfehér kehelytörlővel, amit a szentmisében haszná-
lunk, csak azzal volt szabad letörölni. A Mária és a Jézuska arcát én
poroltam le. Mindig figyeltem, hogy a teljesen tiszta kehelytörlővel
töröltem le a Mária arcát, és soha nem volt poros.

A Szent Antal kápolnát is miért építették éppen oda. A török-tatár
betöréskor a barátokat is legyilkolták. A házfőnöknek sikerült lóra ülni
és menekülni az erdő felé, de utolérték, és ott halt meg. A mai napig
ott tartanak megemlékezést. Somlyai Miklósnak hívták, nagyon okos,
művelt szerzetes volt. Négy testvér a templom padlására menekült,
de mikor felgyújtották a templomot, ott égtek. Egy testvér pedig ki-
menekült a Kissomlyó oldalába. Ez olyan sűrű bokros rész volt, ahová
a testvér elbújt, és végignézte a kolostor pusztítását, égetését, és meg-
ígérte Szent Antalnak, hogyha megmenekül, oda kápolnát építenek.
Meg is menekült, és úgy került a kápolna oda, ahol most is áll.

Miután úgy látszott, hogy az idegenforgalmi fejlesztések kapcsán
javulhat Csíksomlyó helyzete, elhatároztam, hogy cserélek Écsy Já -
nos szentágotai plébánossal. Ő nyelveket társalgási szinten beszélt,
latinul annyira tudott, hogy verselt is. Jöjjön Csíksomlyóra, hogy az
ő műveltségének megfelelő módon tudja a Csíksomlyóra jövőket fo-
gadni. Én 1970-ben elmentem Szentágotára. A csíksomlyói búcsúra
Szentágotáról is megszerveztem a zarándoklatot. Akkoriban ez nem
volt könnyű, pünkösdre ugyanis tilos volt Csíksomlyóra menni, Tus-
nád úti célt írtam be, úgy béreltünk autóbuszt.

1973-ban Kostelekre kerültem, akkor két évig magam is petróle -
um lámpával világítottam. Aztán bevezették az elektromos világí-
tást, utána megjelent a televíziózás lehetősége, ezzel a nagyvilág
zaja feltörte a lelket nyugtató havasi csendet. A televízió elfoglalta
az idős emberek régi történeteinek helyét, kiszorította a közös ének-

helytállásról való em-
lékezet az itteni ha-
gyományok része.

Csíksomlyó is őriz tör-
téneteket a török idők-
ből.

Később Szentágotáról
is elkerültél.
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léseket. Amikor ilyesmikre gondolok, mindig hálát adok a Jóisten-
nek, hogy az utolsó „petróleumlámpásos” világból, amit csak lehe -
tett, megörökítettem a jövő nemzedékének.

Immár több mint 30 éve annak, hogy a Babba Máriáról írt legel -
ső ismertetésemmel felkerestem Dr. Faragó Józsefet. Akkoriban ez
a jeles folklórkutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Aka-
démia külső tagja, a Kolozsvárt kiadott Népismereti Dolgozatok
egyik szerkesztője volt. Írásommal bevonult a dolgozószobájába,
csodálkozva mondta, hogy a Babba nevet még nem hallotta. Így jött
vissza: „Tisztelendő úr, fantasztikus, amit leírt! Erről valóban tudnia
kell a magyar tudományosságnak!” A dolgozat az ő lektorálásával
A gyimesi Babba Mária címen jelent meg a Népismereti Dolgozatok
1980-as kötetében, a Kriterion Könyvkiadó adta ki. A Nép ismereti
Dolgozatok 1981-es számában pedig napvilágot látott A gyimesi re-
kegő című néprajzi dolgozatom is.

Kostelek után Marosillyére, majd 1980-ban ismét Marosvásár -
helyre helyeztek, a Szent Imre plébániát a barátoknak adták, ott vol-
tam 1980-tól 89-ig. A marosvásárhelyi főesperes akkor Lestyán
Ferenc volt. Annyira szívén viselte marosvásárhelyi főapostoli mi-
voltát, hogy módszeresen minden vasárnapra megszerkesztett egy
rövid oktatást, amit minden templomban fel kellett olvasni, az illető
pap ahhoz fűzött még magyarázatot. Ezeket aztán ki is adta. A hit-
tani ágazatok szerint minden módszeresen sorra került. A szentek
tisztelete, oltáriszentség, egyebek, ezáltal a felnőtt hívekben átis-
métlődtek a gyermekkorban tanult hittani igazságok.

1989-ben megürült Fogaras, ott voltam plébános 1989-től 94-ig,
ekkor kértem nyugdíjazásomat. Ezután Désre kerültem, a gyóntatás -
ban, szentmisékben ma is igyekszem segíteni. Fogarasi tartózkodá-
som alatt a szászsebesi kolostorunkból a könyvtárunkat áthoztuk Fo -
garasra. A könyvek 50 év alatt hányódtak, összekeveredtek, először
rendeznem kellett a gyűjteményt. Az állomány 2500 darabot tett ki,
a saját szememmel is meggyőződhettem arról, hogy milyen szellemi
elitet képviselt Erdélyben a barát-társadalom! A szász se besi könyv-
tár anyagában sok kézzel írott és szépkötésű könyvet találtam. Az
egyik, 1755-ben datált Extractus doctrinae asceticae című latin nyelvű
kéziratos könyv hátsó fedőtáblájának belső oldalán a következő
magyar nyelvű imát olvashattam: „Szép és hasznos imácság a Bol-
dogságos Szűzhöz. Ó kegyes Anya Szép szűz Mária, segély meg
engem a te szent fiadnál, a mi Urunk Jézus Krisztusnál érettem való
esedezésed által, hogy egész életemnek minden napjaiban és csele-
kedeteiben szerencsés és kívánatos előmenetelem legyen az Ő és a
te leghathatósabb áldásodat magamon érezvén. Amen.”
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