
HARANGOZÓ Imre

EEggyy sszzéé kkeellyy sszzeenntt eemm bbeerr,, aazz
oorroosszz hhee ggyyii BBÁÁ LLIINNTT II.. LLáásszz llóó

(Ki vo nat)
Az 1907-ben szü le tett BÁ LINT I.
Lász ló gaz da em ber a Székelyudvarhely
kö ze lé ben lé võ fa lu ban, Orosz he gyen.
Az ’50-es évek ben til tott csíksomlyói
pün kös di bú csú já rás új ra in dí tá sá nak
üze ne tét kap ja lá to más ban 1962-ben.
Él mé nye i rõl, az 1994-96-be li gyûj té -
sek so rán mag ne to fon elõtt szá mol be.
A be szá mo ló ban az õsi ma gyar, Szent
Ist ván elõt ti hit vi lág és a ke resz tény vi -
lág kép öt vö zõ dé se nyil vá nul meg. A
kül de tés, az el sõ el ra gad ta tás egy az
Orosz hegy ha tá rá ban lé võ õsi kul tusz -
hely, az Urusos kút kö ze lé ben tör té nik.
Az Urusos kút ere de te a he lyi ha gyo -
mány sze rint Szent Lász ló ki rály alak -
já hoz kap cso ló dik, aki szin tén sze rep -
lõ je BÁ LINT I. Lász ló egy lá to má sá -
nak.

BBee vvee zzee ttõõ

“A ma gyar val lá sos nép élet iránt az utób bi
évek ben ör ven de te sen meg élén kült mind a tu -
do má nyos, mind a mû vé szi, mind pe dig az egy -
há zi ér dek lõ dés”, ír ta BÁ LINT Sán dor 1941
no vem be ré ben a jászladányi szent em ber,
OROSZ Ist ván ön élet raj zá nak elõ sza vá ban.
Meg ál la pí tá sa az el múlt évek köz ér dek lõ dé sé re
is helyt ál ló. A 19. szá za di és szá za dunk el sõ fe -
lé ben élt szent em be rek, FRANKOVICS Mi -
hály, MIK LÓS Ist ván, ENGI TÜ DÕ Vin ce,
MEGYESI Jó zsef, MÉ SZÁ ROS Mi hály és tár -

sa ik mû kö dé sét, gyó gyí tá sát, lá to má sa it jó részt
már föl dol goz ta és pub li kál ta a tu do mány, az
el ma ra dá sok pót lá sa pe dig most van fo lya mat -
ban. Az el múlt év ti ze dek ate is ta ál lam be ren -
dez ke dé se és a föld raj zi lag egy sé ges Kár pát-
me den ce mes ter sé ges po li ti kai ha tá rok ál tal
tör tént szét da ra bo lá sa ku ta tást igény lõ to vább -
élé si és fej lõ dé si irányt adott a ha gyo má nyos
pa rasz ti kö zös ség ál tal pro du kált val lá si meg -
nyil vá nu lá sok nak. A sa já tos je gyek so ka sá gát
ma gán vi se lõ né pi val lá sos ság ugyan is to vább
élt az egy re zor dab bá, ba rát ság ta la nab bá vá ló
vi lág ban, sõt a sa ját vi lág ké pé bõl fa ka dó túl élé -
si mód sze re ket is ki dol goz ta. En nek ku ta tá sa
azon ban még na gyon a kez de tek nél tart. E ku -
ta tást kí ván juk egy most is mer te ten dõ sze rény
ada lék kal elõbb re vin ni.

A Székelyudvarhely kö ze lé ben lé võ fa lu -
ban, Orosz he gyen él az 1907-ben szü le tett BÁ -
LINT I. Lász ló. Az imád sá gos lelkületõ, jám bor
gaz da a sa ját és a kö zös ség éle tét be fo lyá so ló
el ra gad ta tás ré sze se lett. Az 1950-es évek Ro -
má ni á já ban tilt va volt a val lá si élet min den lát -
vá nyos meg nyil vá nu lá sa, így a csíksomlyói
pün kös di bú csú is. A bú csú já rás új ra in dí tá sá nak
üze ne tét kap ta lá to más ban BÁ LINT I. Lász ló
1962-ben. Él mé nye i rõl, az 1994-96-be li gyûj té -
sem so rán mag ne to fon elõtt szá mol tat tam be.
El sõ lá to ga tá som 1994. má ju sá ban volt, TÓTH
Pé ter Pál ope ra tõr ren de zõ, va la mint MOL NÁR
V. Jó zsef és GÁL Pé ter tár sa sá gá ban. El be szé -
lé sét hang sza lag ra rög zí tet tem, az itt kö zölt
rész le tek e fel vé te lek le jegy zé sei, va la mint
GÁL Pé ter kol le gám sa ját fel vé tel rõl ké szült
anya gá ból va lók.

BÁ LINT I. Lász ló be szá mo ló já ban az õsi
ma gyar, Szent Ist ván elõt ti hit vi lág és a ke resz -
tény vi lág kép egy sé ges meg nyil vá nu lá sá nak le -
he tünk ta núi. A kül de tés, az el sõ el ra gad ta tás egy
az Orosz hegy ha tá rá ban lé võ õsi kul tusz hely, az
Urusos kút kö ze lé ben tör té nik. Az Urusos kút
ere de te a he lyi ha gyo mány sze rint Szent Lász ló
ki rály alak já hoz kap cso ló dik. Kü lö nös kap cso lat
fû zi BÁ LINT I. Lász lót is Szent Lász ló hoz, aki
lá to má sá ban is sze re pel. “Szent Lász ló nevire va -
gyok ke resz tel ve, az Õ nevit hor do zom...” mond -
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ja. Ve gyük te hát sor ra BÁ LINT I. Lász ló tör té ne -
té nek hely szí ne it és ese mé nye it.

OOrroosszz hheeggyy

Mint em lí tet tük, Orosz hegy Székelyud var -
hely kö ze lé ben lé võ köz ség. La kói ró mai ka to li -
kus val lá sú szé ke lyek, akik föld mû ve lés sel és er -
dõ gaz dál ko dás sal fog lal koz nak idõt len idõk óta.
A te le pü lés tá vol van min den fõ köz le ke dé si út -
tól, ta lán ezért õriz het te meg a leg utób bi idõ kig
zárt kö zös sé gi rend jét, ar cha i kus kul tú rá ját. “Az
orosz he gyi nép élet nél még sok õsi szo kás ma radt
fenn egész ere de ti sé gé ben, me lyek má sutt már
át ala kul ni kezdenek...“ ír ja OR BÁN Ba lázs (OR -
BÁN 1868, 99).

AAzz UUrruussooss kkúútt

A kút a köz ség tõl 6-7 km tá vol ság ra
észak nyu ga ti irány ban van, me zei úton kö ze -
lít he tõ meg. OR BÁN Ba lázs idé zett mû vé nek
104. ol da lán így ír ró la: “To vább Ká pol na-me -
zõ ne vû he lyen egy ká pol na ma rad vá nyai lát -
sza nak, a ká pol na mel lett egy gyógy for rás fa -
kad fel, mely hez most is Úr szeredáján fel jár a
nép s fel vi szi be teg gyer me ke it fü rösz te ni,
mert e for rás nak nagy gyógy ha tást tu laj do ní -
ta nak, mely a ha gyo mány sze rint on nan erede,
mi vel Szent Lász ló ki rály itt szo kott volt für -
de ni. A for rás kö ze lé ben egy be mé lye dést Sá -
tor hely nek ne vez nek: itt ál lott vol na a szent
ki rály sá to ra.” A kút ere de tét BÁ LINT I.
Lász ló így me sé li el: “No osztán ez meg tör -
tént, ak kor osztán gyõ zel met ara tott a po gá -
nyo kon, Szent Lász ló ki rály vót a ki rály, a
ma gya rok nak. An nak örö mé re Szent Lász ló
ki rály osztán, hogy le gyõz ték a ta tá ro kat, itt
járt, s ahogy itt járt, hát hol az az Urusos kút
van, ahol a ke reszt fa van kápónakeresztfa, van
egy ki csi kápóna, an nak meg a kö vei meg van -
nak, aki tud ja hol van a’, a ke reszt fa ehelyt s a
kápóna vót ahalyt. Mel let te sû rû bo kor van...
Hát oda az tán Szent Lász ló ki rály a kard ját
beléütte, a rózsafûzérjét fétette a kard mar ko -
lat ra, s ott há lát adott a Jó is ten nek, hogy le -

gyõz ték a ta tá ro kat. Onnat jött a víz, onnat
fakadott föl a for rás, ad dig egy toplicás vót a
te rü let...”

A kút nál tör tént cso dás gyógy ulá sok ra így
em lé ke zik: “... a nép kö zött olyan fe ké lyes be -
teg sé gek vótak, mit az or vo sok nem igen tud tak
gyó gyí ta ni. Hát ak kor fel men tek oda az Urusos
kút hoz, de csak ak kor, ál do zó csü tör tök re vir ra -
dó ra, ál do zó csü tör tök szom bat ján, olyan kor
men tek el, hogy nap fény jöt te elõtt oda le gye -
nek. De vit ték azt az ót va ros gyer me ke ket, azt
az olyan se bes gyer me ke ket, ame lyi ken az or -
vo sok nem tud tak se gí te ni. Ak kor ott tü zet tet -
tek, hol az az Urusos kút van, ahalyt küjjebb vót
a kápónán, a kápónán a szá raz hely, nem a mo -
csár ba tet ték a tü zet, ha nem oda a szá raz hely re
tü zet tet tek. Ab ból a víz bõl me le gí tet ték fé,
ami lyen edényt vit tek, olyan vit tek, ab ból a
gyer me ke ket meg mos ták. (...) A gú nyá ját oda
föl te rí tet ték a bo kor ra s ott hagy ták. Ki nek nem
vót olyan gú nyá ja, az pénzt ve tett bõ a bo kor ba
vagy a fõd re s aki azt meg kap ta az imád ko zott
ér te, hogy az Is ten kö nyö rül jön meg raj ta s ad ja
vis  sza az egész sé git...”

La ci bá csi meg em lé ke zett még ar ról is,
hogy a for rás gyó gyí tó vi ze nõi pa na szok ra és
vér fo lyá sos be teg sé gek re is hat ha tós se gít sé get
nyújt. Az, aki ezt el vi szi, imád koz ni kö te les az
ér ték otthagyójának gyógy ulá sá ért, de ha ezt el -
mu laszt ja, reá száll a gyógy ult ból tá vo zó be teg -
ség.

Itt ér te BÁ LINT I. Lász lót gyer mek ko rá -
ban éle te el sõ transz cen dens él mé nye is. Kö ze -
li ka szá ló juk tisz tí tá sa után a kút kör nyé két
tisz to gat ni, imád koz ni ér ke zett ide. Pi hen ni és
ebé del ni sze re tett vol na a ká pol na rom ja i nak
kö ze lé ben lé võ hûvõs he lyen. “Ahogy el szen -
de red tem, hát ér zem, hogy jobb fe lõl úgy
megsirít a szél! Hát el tûr tem. Hát balfelõl es
úgy megsirít a szél! Ak kor azt mond ja ne kem
va la ki, hogy kelj fel, azt mond ja, mer’ itt szent
a hely! (...) Ezt a cso dát ér zet tem én itt ezen a
te rü le ten.”
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CCssííkkssoommllyyóó

Az õsi szé kely bú csú já ró hely szé kely ne -
mek és ágok sze rin ti pom pás pün kös di föl vo nu -
lá sát nem néz het te jó szem mel a ro mán kom mu -
nis ta ha ta lom. Érez te, hogy a Szûz anya lá ba i hoz
za rán dok ló ez rek és tí zez rek rop pant erõt kép vi -
sel nek. Ez zel az erõ vel csak ka to nai erõ de -
monst rá ci ó val le het szem be sze gül ni, gon dol ták.
Ta lán meg érez tek va la mit ab ból, hogy a nagy
csíksomlyói kör me net nek val lá si tar tal mán túl
van va la mi õsi gyõ ze lem ün nep jel le ge is. Az
utol só nagy pün kös di bú csú ra, amely már a fe -
nye ge tõ ka to nai és bel ügyes meg fi gye lõk so ka -
sá gá tól volt be ár nyé kol va, 1949-ben ke rült sor.
Volt eb ben a da cos küz de lem ben, eb ben az
egész szé kely ség re ki ter je dõ el len ál lás ban va la -
mi vég zet sze rû és mi ti kus. A bú csú fõcelebránsa
a hó na pok óta a le tar tóz ta tás ár nyé ká ban élõ
gyu la fe hér vá ri fõ pász tor MÁR TON Áron volt.
Ezek rõl az ese mé nyek rõl így em lé ke zik meg, a
MÁR TON Áron ról írt köny vé ben P. SZÕ KE Já -
nos: “1949 ta va szán Felcsíkon volt MÁR TON
Áron bérmaúton. A gyimesi hí vek egy fe hér lo -
vat aján dé koz tak ne ki, s MÁR TON püs pök, fi a -
tal fér fi ak ve ze té sé vel ló há ton vo nult be
Csíksomlyóra. Ezt az ál la mi ha tó ság film re vet -
te, s úgy vé lik egye sek, hogy a film még ma is
meg van az ál lam le vél tá rá ban. A bérmaút alatt
több íz ben ha tó sá gi szer vek tûn tek fel, de a pa -
pok és a hí vek olyan sor fa lat áll tak a püs pök
mel lett, hogy sen ki sem tu dott a kö ze lé be ke rül -
ni.” (P. SZÕ KE 1988). La ci bá csi így em lé ke zik
ezek re az évek re: “Hát a csíksomlyai bú csút le -
til tot ták, s nem le he tett men ni Csíksomlyóra bú -
csú ra. Nem sza bad gyü le kez ni! Hát úgy es el -
men tek egy né há nyan, de Oláh fa lu ba’ biza, a
miliciára béhajtották õköt, s más nap a fát vá gat -
ták. Ami kor a bú csú le telt, ak kor ha za e resz tet -
ték. Ami kor ha za jöt tek, az tán itt a ve ze tõ ség ka -
cag ta, hogy mi lyen bú csút jár tak, s még men nek
e bú csú ra? Akik va la hogy el tud tak men ni, s
meg tud ták, hogy azok elvótak, kér dez ték tõllök,
hogy a me nyecs ke Csík ban mit csi nál? Hogy vi -
sel ke dik? De hát az em ber le sü töt te a fe jét s el -
hall ga tott...”

AAzz eell hhii vvaa ttááss

“No osztán ez alatt, 62-be’ lött itt kol lek -
tív, s ab ba’ 61-62 kö zött vót ez az álom lá tá -
som. (...) Egyik ál mom ba’ lá tom, hogy ke let -
rõl egy nagy csil lag tá madt. Az a nagy csil lag
tá madt, hát igyenesen jött, jött, hú zód tam fél -
re, hogy ne hogy neköm gyûjjön, hát né! Hogy
hú zód tam fél re, igyenesen be lém jött az a
nagy-nagy csil lag. Hogy be lém jött... egész
tes tem be fért el. Hát édes jó Is te nem, mi az?
E mi tud len ni? De hát úgy meg erõ sí tett en -
gem, an nál erõ sebb let tem... (...) Hát jött egy
olyan ün nep, hogy így mond juk: Gyümõcsótó.
A nap tár ba’ úgy van ír va, hogy Fo gan ta tás.
Gyümõcsótó fo gan ta tás, az Úr Jé zus Krisz tus -
nak fo ga ná sa. Ak kor egy olyan ál mot lá tok,
hogy egy olyan hely re re pül tem én, nem a fõ -
dön men tem, ha nem re pül tem, mint aki ho va
akar re pül ni. Én el re pül tem a ma gos ba, meg -
ke rül tem a ha tárt. El men tem egy olyan hely -
re, ahol a hatérkerülõk ez elõtt meg szok tak
állani. Ott vót egy ke reszt fa. Hát én va la hogy
on nan emel ködök, ad dig emelködtem ki ma -
gam ere jé bõl, hogy egy szer nezek vis  sza, s
hát a fõd ak ko ra, mint egy fe ke te pont.
Megin’ emelködök, emelködök, s nezek visz  -
sza, s mán nem lát tam. No, hogy nem lát tam
én egy szer, akkó má’ most mit csi nál jak? Ad -
dig emelködtem, há’ má’ to vább nem le het,
hogy no meg üt kö zött, hát a fe je met má’ nem
en ge di va la mi! Hát csak az kék ég bol to zat, de
nem es kék, ha nem olyan lilaszínû, mint a pi -
ros haj nal, olyan faj ta. Hét itt most mi lesz,
Is te nem mi lesz? Olyan vil la nás csa pott fe jem
fe lett egész nyúgot fe lé, mint egy csó nak! Is -
te nem, mi le het ez a fé nyes vil la nás? S hát zú -
gás van! Zúg, zúg, zúg! De nem so ká ig zú -
gott, ha nem csak béjött a zú gás, mint ha
embörbeszéd lött vóna. Nem is úgy mint az
embör, ha nem olyan vé ko nyabb han gon. Az a
vé ko nyabb han gú tö meg le jött, s ahogy le jött,
de gyor san jött, pil lan tás ra kö rül vett, de hát
nem értöttem én, hogy õk mit mon da nak.
Egyszercsak értöm, hogy aszond ja:

– Ma ga lösz ez el sõ csa pat nak a ve ze tõ je!
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Hát, Is te nem, mi lyen csa pat le het, én nem
lát tam egye bet az ég egy vi lá gán sem mit, csak
olyant, mint egy-egy vink li. Az úgy moz gott-
moz gott, de so kan vótak, mint ami kor a mé hek
ra joz nak. Azok körülvöttek ingümet, s aszon-
ták:

– Még jõ két csa pat!
Ak kor már jött is a má so dik csa pat, utá na a

har ma dik csa pat. Mi kor a har ma dik csa pat le jött,
ak kor esszecsapott az a nagy fényösség, to vább
nem lát tam. Na aszond ja: Ke rül jük meg az égbó-
tot! Az tán men jünk vis  sza oda, ahon nan jöt tünk.
En  nyit ma gya rul értöttem. Ének öl tünk: zúg jon
hát a há la ének... Mi kor az ki fo gyott mond tuk az
ol va sót es...

Ak kor in du lás vót ke let nek s mind ke let re
möntünk, dél re, egész nyúgotra, észak ra, úgy
mint a csi ga lép csõ, háromszé kerûtük meg az
égbótot. Hát ami kor háromszó mögkerûtük,
már oda le va gyok ér ve, ahonnat én fel szál lot -
tam, s ak kor azok a vink lik eltüntek a sze me im
elöl. Ez a je le net vót: a ke le ti te rü le ten tisz tán
sí kos he gyek vótak, kõ szál he gyek, a dé li vi dé -
ken pe dig szép bú za ve té sek. Nyúgot fe lé gyü -
mölcs fák vótak, az észa kin megint fe nyõ sök.
De amint lát tam, hogy ma rad el a fõd, ki csi nek
ma rad, mint egy fe ke te pont, úgy mi kor ér tünk
le, ak kor hát lát tam a fe ke te pon tot, há’ na -
gyobb, na gyobb, na gyobb. Mi kor a har ma di kot
békerültük , há’ ott va gyunk ahonnat
fölemelködtem. No osztán ahogy le ér tünk pa -
ran csot kap tam:

– Men ni ké ne Csík ba! Ott el kell vé gez ni –
azt mond ja – mi kor me gyek Ud var he lyig, legel-
sõbben men jek bé a temp lom ba! A temp lom ba’
vé gez zem el az imád sá got, on nét bé Csík ba,
Som lyó ra, mett fé kell sza ba dul jon. Na azt-
mondja, ka to na ság gal gya kor la toz nak ott, s ver -
sen ge nek bi cik li vel, s ezek tõl fé kell sza ba dul -
jon.”

AA kküüll ddee ttééss mmeegg vvaa llóó ssíí ttáá ssaa

La ci bá csi a pa rancs sze rint cse le ke dett,
ta risz nyát vett a vál lá ra, be gya lo golt Ud var -
hely re, ott el vé gez te az imád sá gát és au tó busz  -

szal uta zott át Csík sze re dá ba. Be ment a
szeredai plé bá nia temp lom ba, ott is el vé gez te a
ki sza bott imád sá gát. El mon dá sá ból úgy tû nik,
kül de té se min den rész let re ki ter je dõ volt, bár
az itt le írt nál rész le te seb ben so ha sem be szélt
ró la. Ab ból, hogy min den rész let pon to san úgy
va ló sult meg, aho gyan lá to má sá ban ar ra föl ké -
szí tet ték, kül de té sé nek fon tos sá gá ra, ko moly -
sá gá ra kö vet kez te tett. Csíksomlyón föl ke re si a
kegy temp lo mot, be szél az ott lé võ fe ren ces
atyá val, és el vég zi az imád sá gát is. A szál lá sá -
ra vo nat ko zó an azt az in for má ci ót kap ta lá to -
má sá ban, hogy az egy Pé ter ne vû em ber nél
lesz. Nagy meg erõ sí tés volt szá má ra, hogy az
el sõ em ber, aho vá szál lás ké rõ ben a ba rát tár sa -
sá gá ban be ko pog ta tott, azon nal szál lás sal kí -
nál ta, s hal lot ta, hogy a ba rát az idõs em bert
Pé ter bá csi nak szó lít ja.

“Elmöntem én onnat – foly tat ja el be szé lé sét
La ci bá csi – osztán a borvízhöz. A bor víz alól
van, ott a temp lo mon túl, az er dõ alatt. Ott szok -
tak meg áll ni a bú csú sok es, ott szok tak dél re
ebédõnyi, s ott pi hen ni a bor víz nél. S ahajt az tán
elé vet tem a ke nye ret s et tem, de bíz a ke ser ve sen
ment le, mi kor azt mond ta a ba rát, hogy nem le -
het itt bú csú, me’ ka to na ság lesz itt, még meg is
ölö get nek. De hát én ak kor mind el bú sul tam, is -
te nem, hát én, hogy tud jam tel je sí te ni a pa ran -
csot? Na hát, lesz, mán, ahogy leszen!”

A ha lál fé le lem mel küsz kö dõ La ci bá csit
még job ban meg ré mí ti, hogy a bor víz kút hoz
fegy ve res ka to nai ala ku lat ér ke zik. A csa pat
egyik tag ja pe dig ha lá lo san meg fe nye ge ti, ha
nem ta ka ro dik el on nét. A kegy temp lom ba részt
vesz a má ju si áj ta tos sá gon, majd szál lá sá ra
megy.

“Ahajt az tán el szen de red tem. Hát ott va -
gyok ahol in du lunk ki a Sálvátorra, az el sõ ve -
zér ke reszt nél. Hát én oda letérgyõtem, s ahogy
letérgyõtem elõt tem áll Má ria! Nem olyan vót
mint a kegy temp lom ba, ha nem olyan mint oda -
fönt a szentpétöri temp lom ba’ va ló Má ria szo -
bor. Elõt te vót Szent Pétör. Ame lyik ott van ab -
ba a temp lom ba. Kard vót az ódalán. Hát jobb
felül ott áll Szent Lász ló ki rály. Bal fe lõl Szent
Ist ván ki rály, s én vótam há tul térgyön áll va,
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Csobotfalva fe lé azon a rõszön, úgy a fe nyõs
alatt, an  nyi a ka to na ság, hogy a fû szál nem vót
an  nyi. Is te nem, most mi lesz, most meg lõ nek in -
ge met, hogy tud tam én ide jut ni? Ak kor, mi kor
én ezt el gon dol tam, ak kor Szent Pétör elöl, su -
dár ter me tû embör vót tisz ta kék gú nyá ban, ki -
húz ta a kard ját, ki tart ja az ég fe lé, egy szer le vá -
gott, egy szer ke resz tül vá gott s az esszes ka to na -
ság le om lott. (...) Mi kor ez meg tör tént, ak kor
Szent Ist ván ki rály balfelõl ügye sen meg for dul,
re ám néz, még hár mat lé pett, ad dig nezett, s ak -
kor el tûnt. Ak kor Szent Lász ló ki rály es ki fe lé
for dult, megnezett in ge met, s amíg hár mat lé pett
õ es el tûnt. Ami kor ezek el tûn tek, a Má ria szo -
bor, nem lá bon for dult meg, ha nem úgy
egytestûleg, meg for dult jobb ra. Szem be ve lem s
azt mond ja:

– Ma ga ko rán reg gel men jen a kegy temp -
lom ba, ad ja ál tal a mi sé zõ nek az üze ne tet! Ez
az üze net, hogy töb bet nem lesz a csíksomlyai
kegy te rü le ten ka to nai fel vo nu lás! Ak kor azt
mond ja: A stá ci ók es  sze van nak tör ve, azo kat
a bú csú sok ado má nyá ból fog ják meg csi nál tat -
ni. Osztán azt mond ja ne kem: Ma ga a mun -
kát, amit ed dig vég zett, vé gez ze to vább is!
Gyak rab ban a szent mi sé re, mer’ a go nosz
ural ko dik, de a jó is ten aka rat ját nem fog ja le -
tör ni!

Na ak kor az tán ez vót pén te ken éj jel, szom -
bat ra vir ra dó ra. Az tán mi kor megebredtem, hát
én csu pa víz vótam, an  nyi ra meg vótam gyö tör -
ve.

BÁ LINT I. Lász ló orosz he gyi szé kely em -
ber el vé gez te a reá bí zott fel ada tot, A két sé gek
azon ban to vább ra sem hagy ták el: “Is te nem,
va jon bételik e? Hát el te lik nyolc óra, nem jön -
nek a ka to nák. El te lik ki lenc óra, nin csen gya -
kor lat sem mi. Hát egy szer eljõ a tíz óra, sen ki
se moz dul. Ak kor ke let rõl jött egy olyan nagy
tég la lap szár nyú gép, de nagy, nagy gép, ak kor
elmenyen a Har gi ta fe lé, s úgy meg ke rü li
Csíksomlyót. Nagy ke rü le tet csi nált, há rom szor
ke rül te meg, min küssebbre, küssebbre! Föl a
Salvator he gye fö lé es, s ahon nan jött oda visz  -
sza es ment.”

EEggyy sszzeenntt eemm bbeerr hhéétt kköözz nnaapp jjaaii

BÁ LINT I. Lász ló él te to vább a szé kely
föld mû ve sek éle tét. Ne vel te gyer me ke it, küz dött
a föld del a meg él he té sért. Imád ko zott, so kat
imád ko zott. Ve zet te a szent ol va sót a temp lom -
ban. A go no szok azon ban, mint tál to sa in kat nem
hagy ták s ma sem hagy ják nyu god ni. A fi zi kai
va ló ság lát szó lag hét köz na pi, a lát szat mö gött
azon ban ott egy élet küz del me a jó ért, a kö zös sé -
gért, az igaz sá gért és az Is te nért. “Es te mi kor le -
fe küd tem örök ké a go no szak rám akar nak ro han -
ni! Amint rám akar nak ro han ni a go no szak, én
örök ké va la hogy, az Úr is ten úgy ad ta, hogy
fölemelködtem a le ve gõ be. Ott es mond tam a ró -
zsa fû zért, ott es intöttem a hit re, ne üldözzétök a
pa po kat, ne ül döz zé tek a hi tet! S ak kor, mi kor ezt
mond tam, ak kor má’ a ci gá nyok tá mad tak rám, s
le akar tak fog ni, ak kor emel ked tem föl a le ve gõ -
be s oda száll tam aho vá akar tam. Így vót az én
sor som s az én életöm...”

ÖÖss  sszzeegg zzééss

BÁ LINT Sán dor ír ja idé zett mû vé ben:
“OROSZ Ist ván a ré gi licentiátusok, félpapok
szel le mi utód ja is egyút tal, aki je len tõs, a nép fi -
a i nál ép pen ség gel nem rit ka, egy há zi as kul tú rá já -
val azt a sza ka dé kot hi dal ja át, ami a jo ze fi niz -
mus ké nyel mes jó zan sá gá ban ne vel ke dett lel ki -
pász tor és a val lás he ro i kus él mé nyét hor do zó
nép kö zött sok szor vált a XIX. szá zad fo lya mán
olyan fel tû nõ vé.” (BÁ LINT 1942, 26) Az
OROSZ Ist ván ról szó ló so rok vo nat koz nak BÁ -
LINT I. Lász ló ra is. Mi an  nyit te he tünk még hoz -
zá, jó fél év szád dal azu tán, hogy BÁ LINT Sán -
dor pa pír ra ve tet te eze ket a so ro kat, hogy az ál ta -
la em le ge tett sza ka dék a 20. szá zad ra is jel lem zõ
ma radt.

La ci bá csi ré vü lé sé nek ap ró rész le tei, me -
lyek nek tel jes is mer te té sé re most nem nyí lott le -
he tõ ség, egész tör té ne te, éle te és lé nye, egy rend -
kí vül õsi kul túr kör fe lé for dít hat ja fi gyel mün ket.
Né pünk kul tú rá já nak olyan ré te gét tár ja elénk,
mely rõl már igen so kat tu dunk, még sem nyer te el
ed dig az õt meg il le tõ he lyet a nép raj zi köz gon -
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dol ko zás ban. Õsi hi tünk ke resz tény for má ban
va ló to vább élé sé rõl van szó, mely je len ség re már
KÁLMÁNY La jos is föl hív ta a fi gyel met: BÁ -
LINT I. Lász ló a ke resz tény tál tos.

BÁ LINT I. Lász ló hi te, ál do zat vál la lá sa,
egész sze mé lyi sé ge az õsi szé kely ha gyo mány
tel jes sé gé ben ala kult ki. A kö tött szö ve gû ha gyo -
má nyok, imák, éne kek tu dá sát és hasz ná la tát, az
Urusos kút tör té ne té nek õr zé sét és to vább adá sát
ugyan úgy Is ten tõl ka pott fel adat ként éli meg,
mint csíksomlyói kül de té sét. E fel ada tot te kin tet -
te élet cél já nak, bár a föl di kö te le zett sé gek nek is
pél dá san meg fe lelt. Kö zös sé ge és szû kebb csa -
lád ja tisz te let tel és sze re tet tel ve szi kö rül, bár
élet fel fo gá sá val, szem lé le té vel nem azo no sul
ma ra dék ta la nul. A lá tói ké pes ség csa lá don be lü li
fönn ma ra dá sa nem zár ha tó ki.
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VVeeddeenniiiillee lluuii LLáásszz llóó BBÁÁ LLIINNTT II..
ddiinn DDeeaalluu ((jjuudd.. HHaarrgghhiittaa))
(Rezumat)

Lász ló BÁ LINT I., þãran în Dealu
(Orosz hegy), jud. Harghita, lângã Odorheiu
Secuiesc, s-a nãscut în 1907. Marele pelerinaj
romano-catolic de la ªumuleu-Ciuc fiind interzis
în anii ’50, el are vedenii în 1962 în care es te
somat sã reia pelerinajul. Experienþa lui reli-
gioasã es te relatatã în faþa magnetofonului, în
cursul culegerii din anii 1994-96 a autorului. În
aceastã relatare viziunea creºtinã asupra lumii se
îmbinã cu elemente pãgâne (samaniste) maghiare
dinaintea regelui ªtefan (I.) cel Sfânt, converti-
torul la creºtinism al maghiarilor. Prima vedenie,
în care BÁ LINT îºi primeºte misiunea, are loc
într-un vechi loc de cult din hotarul satului
Dealu, la locul numit Urusos kút (’fântâna vin-
decãtoare’). Credinþa localã atribuie originea

acestui izvor unui miracol al celuilalt re ge sfânt
al Ungariei, Ladislau (I.) cel Sfânt, care apare de
asemenea în vedeniile omului sfânt.

TThhee VViissiioonnss ooff tthhee SSaaiinntt MMaann
LLáásszz llóó II.. BBÁÁ LLIINNTT ffrroomm OOrroosszz --
hheeggyy ((DDeeaalluu,, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The peasant Lász ló I. BÁ LINT from
Orosz hegy, close to Székelyudvarhely (Odorheiu
Secuiesc), was born in 1907. As the famous pil-
grimage of the Roman Catholics to Csíksomlyó
(ªumuleu-Ciuc) was forbidden in the 1950’s, he
started having visions in 1962 and in them he
was summoned to resume the pilgrimage. His
religious experience was recorded by the author
between 1994-1996. In this account the Christian
vision upon the world is combined with pagan
elements. The first vision, in which BÁ LINT
receives the mission, takes place in an ancient
place of cult on the border of the village Orosz -
hegy, called the Urusos (‚curing’) well. The local
belief confers to this source a miracle of a saint
king of Hun ga ry, Ladislas I, who also appeared
in the visions of the saint man.
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