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Csibsomlyó 
egy csendes, kis falucska a Kissomlyó hegy 

lábánál. Alig négy-öt házból áll, mert a többi házak 
vagy Várdotfalvához, vagy Csobotfalvához tartoz-
nak. Amily kicsiny fekvésében és csendes az év 
legnagyobb részében, ép oly jelentékeny a Székely-
földi és a székely nép történetében. A székely nép-
nek szive, lelke, vágya és minden epedése: legalább 
egyszer elmenni Csiksomlyóra és leborulni ,a csoda-
tevő Mária-szobor lábai előtt, hogy ott elsírja bá-
natát, kiöntse keservét s letegye elviselhetetlennek 
látszó terhét. Az emberek oda ellenállhatatlan vágy-
gyal, terhelt lélekkel szoktak sietni s megkönnyeb-
bült lélekkel, de nehéz szívvel távoznak onnan. 
S mert sok könnyet sirtak el itt és sok fájdalom 
megenyhült, azért oly kedves e hely. És hátha 
még az el nem sírt könnyek is beszélni tudnának ? 

Csiksomlyó nem volt mindig oly csendes, 
magára hagyott, mint most, mikor csak a nagyobb 
Mária-ünnepek alkalmával élénkül meg és főkép 
Pünkösd szombatján és napján ölt tábori jelleget. 



Régebben, az év legnagyobb részében élénk 
gyermekzsivaj, nagyratörő ifjak pajkos jókedve törte 
meg a csendet, mert Csiksomlyón nemcsak a bű-
nösök találtak menedékre, a betegek gyógyforrásra, 
a szomorúak vigasztalásra s nemcsak a vigadozók 
öröme fokozódott, hanem ez a hely vala a Székely-
föld és a székely nép legszebb virágos kertje, itt 
pattantak ki a legszebb rózsák, itt illatoztak ki-
beszélhetetlen pompában a leggyönyörűbb virágok, 
mert e gyermekkertnek királynője a csiksomlyói 
segítő  Mária volt. Minden szeptember hónapban 
négy századon keresztül a székely ifjak százai 
gyülekeztek ide, hogy a tudománnyal magukba 
szívják az édes anyaföld szeretetét, a hitnek nagyra-
becsülését s azért Csiksomlyó egy zsongó méh-
kashoz hasonlított, melynek zümmögő kis lakói 
nemcsak édes mézet gyűjtögettek, hanem minden 
esztendőben új rajokat bocsátottak ki, hogy a jó 
székely népnek vezetője, szellemi támasza legyenek. 
A csiki, gyergyói és kászoni katholikusoknak két 
ősi intézete állott itt: a gimnázium és a tanító-
képző. Kezdetben mind a kettő a ferencrendi atyák 
alapításában és vezetése alatt. A mult század végén 
teljesen világiak kezére került. 

Az új idők szele e két intézetet Somlyóról 
Csíkszeredába sodorta nem is oly régen. A csoda-



Csiksomlyói búcsú járóhely. 



tevő szobor arca bizonyára, mint oly sokszor a múlt-
ban, most is elszomorodott, mert ma mind a két 
intézet veszélyben forog. 

A régi gimnázium épületében ma árvákat 
nevelnek az irgalmas nénék, a tanitóképzőinté-
zetet pedig szövőgyárrá alakították át s a jövő 
reményeivél csáktnagában az ősi kolostorban találko-
zunk, mert 1918 óta itt van az erdélyi ferencren-
diek kisebb papnevelője. Ha a nevezett intézetek 
nem is forrottak volna annyira a székelyek lelké-
hez s nem emelték volna annyira a falucska te-
kintélyét, akkor sem veszített volna semmit hír-
nevéből, mert tulajdonképen általánosan ismertté 
és nagy hirnek örvendővé az ottani kolostorban 
őrzött kegyszobor tette. 

Csiksomlyó régi búcsujáróhely. 

A kegy.szobor mikor került a kolostor templo-
mába, biztosan meg nem állapítható. Annyi bizo-
nyos, hogy IV. Jenő pápa a XV. században mind-
azoknak, akik a ferencrendiek. csiksomlyói Mária 
kápolnájának épitk.ezésében segédkeznek és egyéb 
szokásos feltételeknek is megfelelnek, teljes bucsut 
engedélyezett. A mostani híres búcsú eredetét jog-
gal számíthatjuk innen, mert sok körülmény erre 



vall, jóllehet a kegyszöbor nem olyan régi, ahogy 
azt sok krónikairó tartotta. 

A kegyszobor honnan és hogy került a ko-
lostor templomába, azt senki sem tudja. Egyszer 
csak ott taiálkozunk vele. Ez az idő csaknem össze-
esik IV. Jenő pápa 1444. évi adományozásával, 
mert valamelyik ismeretlen magyar mester a XIV. 
század végén, vagy a XV. század elején készí-
tette. A mohácsi vész előtt már nagyon ismeretes 
és híres volt s a magukra maradt moldovai ma-
gyar katholikusok is egészen 1744-ig nagy tömeg<-
ben látogatták meg Csikaomlyón, annál is inkább, 
mert közöttük az a hir volt elterjedve, hogy ami-
kor 1520-ban a bákói kolostort a törökök lerom-
bolták, az elmenekült ferencrendűek hozták volna 
ide. A kegyszobor megismerése nem volt nehéz, 
hiszen ugyanazon rendből való papok voltak az 
elszakadt moldovai testvérek lelkipásztorai, mint a 
Székelyföldnek általánosan kedvelt barátai. Ezen 
moldovai magyarok adták a szentpéteri egyháznak 
a Bálványos nevezetű havast azon kikötéssel, hogy 
valahányszor ők Csíksomlyóra jönnek, Várdotfalva 
és Csobotfalva lakói gondoskodjanak tisztességes 
ellátásról és szállásról. 

A moldovaiak még manapság is kitartanak 
Csíksomlyó mellett. Papjaik vezetésével eljönnék' 



és némikép külön bánásmódban is részesülnek. 
Régebben sokkal nagyobb tömegben és na-

gyobb területekről zarándokoltak Csik̂ omlyóra. 
Csik, Háromszék, Udvarhely és Marostorda vidéke 
szolgáltatta rendes és megszokott közönségét, de 
még a törökvilágban is sokan szállingóztak Budá-
ról, Váradról, Kolozsvárról Csiksomlyóra, hogy lát-
hassák azt a szobrot, melyről egy régi iró azt 
állítja, hogy a görögök híres szobrásza, Phidias vé-
sője sem tudott volna szebbet alkotni annál. 

A kegyszobor külső leírása. 

A csiksomlyói kolostortemplom főbejáratát 
átlépve, szemközt a főoltáron, egy hatalmas női 
alak tűnik fel,, ki kis gyermeket tart balján és a 
pápáéhoz hasonló hármaskoronát visel a fején. 
Minél inkább közeledünk a főoltár felé, „Noé má-
sodik bárkájának" alakja annál inkább nő s az alak 
szépsége annál feltűnőbb lesz. A szobor feje kissé 
balra hajlik, jobb kezében királynői jogar; a bal 
karján lévő isteni Kisded bal kezében % szeretet 
rózsája s jobb keze áldásra van emelve. A Kisded 
fején is aranyozott fakorona. A Szűz fejét csillag 
koszorú köríti, amelynek külön nevezetessége van 
3 történetben é& az egész szobrot két oldalán dics-
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sugarak ékesítik. A Szöz ruhája leomló fehér kön-
tös, mely derékon át van kötve. A kis Jézuskát 
más és más szinü köntösbe szokták öltöztetni. 

A szobor lábai alatt a megváltott világ jel-
képe, a földgömb és a Szűz szendeségének je-
léül a hojd alakja látható fehér és kék csikókkal. 
A holdalak közepéből egy emberalak vehető ki. 
Ez egy V. században élt, Mária istenanyaságát ta-
gadó eretnek papnak képe, kit az Egyház 431-ben 
kiközösített. 

A szentély két oldaláról kényelmes lépcsőn 
lehet fölmenni a szobor közvetlen közelébe. Ez a 
búcsúsok feljárója, melyen ezrek és ezrek mennek 
föl minden búcsú alkalmával, hogy közvetlen kö-
zelről lássák, érintsék a „csudákkal jeleskedő  segítő 
Máriát."' Az itt megismétlődő tolongás le nem ir-
ható! Egy tűt nem lehetne beszúrni két ember 
közé. Mindenki fel akar menni a szoborhoz, hogy 
a vett kegytárgyakat Mária lábaihoz érintse és a 
közelből még nagyobb bizodalmat, bátorságot 
meritsen. 

A szobron sok viszontagságnak nyomai lát-
hatók. Figyeljük meg közelről mi is a szobrot. 
Minél nagyobb volt a székely nép fájdalma, nyo-
mora, megpróbáltatása, szenvedése, vagy elnyo-
matása, az üldöztetések között annál jobban ragasz-



kodott az ő segítő Szűz Anyjához, annál jobban 
megnyilvánult szeretetének sokféle jele s a szobor 
testén ezek némi karcolásokat idéztek elő. A gyön-
gyök, ezüst, arany koronák, királyi pálcák, képek, 
rózsaffizérek érintése azonban még sem idézhettek 
elő oly sérüléseket, amelyeket eltüntetni, befesteni 
nem lehetett. 

Lássuk, mit szól ehhez a hagyomány, mit 
jegyeztek fel erről a krónika irók? 

A XV1(. és XVIII. századokban a törökök és 
a tatárok igen sokszor törtek be „Csikországba" 
és a kolostort is háromszor dúlták fel a törökök, 
vagy tatárok. Ezen kivül a Székelyföldnek ezen 
része a magyar portyázó katonáknak is állandó 
tanyája volt s bizony az sem volt ritka eset, hogy 
magyar vagy német katonák fosztották ki a ko-
lostort, akik nemcsak eleséget, hanem kincseket is 
kerestek, kik törtek, zúztak, kímélettel semmivel 
sem bántak. 

Csíknak legsiralmasabb állapota J661-ben volt. 
A török szultán az erdélyi zavarok lecsillapítása 
végett Ali basát küldi be tatár hordák élén, akik 
egész Csikót végigpusztítják; igen sok székely férfit 
és nőt rabszíjra fűznek s a jasszi vásárra magukkal 
hurcolnak, vagy azon reményben visznek el, hogy 
az elmenekült hozzátartozóik 'jó pénzen ki fog-



ják váltani. E tatárdulást a kolostor sem kerülhette 
ki. A kolostor harmadszor égett el és a szobor 
csodálatosan megmenekült. Minden esetre csodá-
latosnak kell tartsuk, mert ugyanezen év október 
11-én a tatárok négy barátot öltek meg és négyet 
hurcoltak rabságba, akik távol a kegytemplomtól 
énekelhették a többi rabtestvéreikkel: 

„Testünk elszáradott, Nincs, ki vigasztalni,. 
Szivünk elhervadott, Sem pedig újtani, 
Karunk elfáradott. Éltünkben táplálni, 
Lelkünk elbágyadott. Búban vigasztalni." 

A fosztogató tatárok a templomba érve elő-
ször megijedtek az élőalakot mutató Mária szobor 
fenséges alakjától és egy tatár korbácsával a szobor 
csodaszép arcához csapott, de szentségtörő karja 
azonnal megmerevedett. Látva ezt egy másik tatár, 
még dühösebb haraggal rohant az oltárra és bal-
tájával a kis Jézus homlokához vágott, de merész-
ségéért ez is hasonlóképen bűnhődött. A harmadik 
társainak szerencsétlenségét meg akarván bosszulni, 
nem mert az oltárra rohanni, hanem távolról a 
zászló rúdját szegezte a szobor nyakának, hogy 
így a főidre terítse, de látva ezt a vezér, haragra 
lobbant a tatárok kegyetlenségén és a bűnösöket 
ö is példásan megbüntette. Világos ebből, hogy 



miért vannak azok az eltüntethetetlen karcolatok 
a szobrokon. Ellenséges kéz cselekedte. A hagyo-
mány szerint Pap Miklós oltárépítő, mikor a jelen-
legi oltárt 1848-ban beállította az azelőtt negyvenhat 
esztendővei épült templomban, megpróbálta ezeket 
a karcolatokat eltüntetni, de nem sikerült befesteni. 

A hársfából faragott  és két méter huszonhat 
cm. magas szobor alakjáról arany, bíbor és viola-
szinekkel ékeskedő palást csüngött le, amelyre 
lehullottak összefonatlan hajfürtjei. A régi képeken 
így van ábrázolva. 

A kegytemplomnak 1661. év után harminc-
három esztendővel még egy nagy veszélyt kellett 
klállania. Most is a tatárok vonultak végig egész 
Csíkon. Bár Csiksomlyó körül az összes falukat 
kirabolták, lakosait lemészárolták, vagy szolgaságba 
hurcolták, Csiksomlyó csodálatos módon meg-
menekült. 

Az 1694. év február 13-án a tatárok előhada 
Moidova felől a legelső faluba, Szentmihályra éjnek 
idején betört s míg az emberek ágyaikba csen-
desen pihenének, a falut fölgyújtották s a lakósok 
csak akkor vettek erről tudomást, mikor a házakat 
megrohanták s az embereket kötözni kezdették. 
Onnan tovább jöttek Vacsárcsiba, Göröcsfalvára és 
Rákosra s hasonló módon kegyetlenkedtek. 



A támadást, február 15-én megismételték. 
Ekkor nagyobb felkészültséggel és teljes erővel 
jöttek. Ellepték az egész felső Csikót s az első 
nap hét községet pusztítottak el: Szentmihály, 
Szépvíz, Szentmiklós, Delne, Borsova, Szentdo-
mokos és Pálfalva községeket. Ezen a napon kellett 
volna a kegyetlenség áldozatául esnie Somlyónak és 
Taplocának. Az öregek még ma is mesélgetik uno-
káiknak, hogy őseik miként menekültek meg a 
tatárfogság elől s Várdotfalva és Csobotfalva asz-
szonyai hogyan döntötték el a csatát. 

A férfiak az alcsiki táborban voltak össze-
gyűlve és várták a portyázó tatárokat, hogy rajtuk 
üssenek. Csiksomlyón a barátok, öregek, nők és 
diákok maradtak. Nizzet Ferenc ferencrendi pap-
növendék az asszonyok egy részét is férfi ruhába 
öltöztette, dobbal, síppal, kapával és cséphadaróval 
látta el őket s a nagyobb diákokkal együtt a Som-
lyóhegy oldalán csatarendbe állította. A kisebb 
diákok pedig a templom tornyából, a kolostor 
udvarából a tatárok előőrseinek megérkezésekor 
oly zajt csaptak, hogy a vérszomjas és zsákmányra 
éhes csorda egész hadsereget gyanítván, a kolos-
tor környékéről hanyat-homlok menekült Csik-
szentkirály felé, ahol rendezett haddal találkozván, 
csatát vesztett. Másodszor így menekült meg a 



csodatevő szobor. A hatalmas Isten a gyengéket 
fegyverezte fel az erősekkel szemben. 

Csodás események. 
Az elmondottakból is elég világos, hogy a 

boldogságos Szűz kegyszobrát Isten csodálatos 
módon védte meg ellenségeinek kezétől. A kegy-
szobor története azonban nem volna teljes, ha, 
néhányat meg nem említenek azon események 
közül, melyekről a szemtanuk esküvel tesznek 
bizonyságot, hogy azok úgy történtek, ahogy ők 
elmondották, vagy leirták. Ezek közül többet az 
Egyház hivatalosan is megvizsgált és igaznak talált. 
Erre bizonyságul hozhatom fel nemcsak azt a sok 
Írást, melyekről hivatalos másolatot vettek, hanem 
azt a sok ajándékot is, melyeket a kolostor őrize-
tére biztak, hálából Mária részéről tapasztalt külö-
nös testi és lelki segítségért. 

Mit értünk csodás események alatt? Azon 
jelenségeket, amelyeket a természet rendes mene-
tével meg nem magyarázhatunk; amelyeket a ter-
mészet önmagától, Isten közreműködése nélkül létre 
nem hozhat. Ezek megvizsgálásánál az Egyház 
mindig nagy körültekintéssel szokott eljárni - nagyon 
sokszor anélkül, hogy véleményt mondana, elnézi, 



hogy a hívők a szentek, boldogságos Szűz köz-
reműködésével hozzák összefüggésbe, amit megma-
gyarázni máskép nem tudnak. Ilyen sok rend-
kívüli eseménnyel találkozunk a csiksomlyói „csu-
dákkal jeleskedő segitő Mária" szobor történetében 
is. A legtöbb azon időben történt, mikor az Isten 
különös közreműködésére volt szükség, hogy a 
katholikus hit Erdélyben necsak megmaradjon, 
hanem fel is virágozzék. 

A csodás események' legnagyobb száma a 
XVII. és XVIII. századokra esik; mivel pedig 
mind föl nem sorolhatom, ezek közül néhány ' 
nevezetesebbet emlitek fel és pedig a szemtanuk, 
vagy a cselekmények központjában álló személyek 
elbeszélése alapján. 

A legelső feljegyzett csodás esemény 1669 év 
Nagyboldogasszony napjának előestéjén egy újonc 
szerzetes testvérrel történt. Rimaszombati János, 
szerzetes néven Domokost, 1669 augusztus 4-én 
helyezték Csiksomlyóra. Itt a gonosz lélek nagyon 
megkísértette az újoncot, fölkeltvén benne a kap-
zsiság vágyát s ez Júdás szerepére vállalkozott. 
Pár napra rá hogy odakerült, a Szűz drágagyön-
gyökkel kirakott koronáját és egy valódi gyön-
gyökből álló vállkendőjét ellopta. Az említett napon 
estéli harangszó után egy félórával Domokos ujonp 



a szobor előtt imádkozott és azt kérte a szent 
Szűztől, mutatná meg, hogy vájjon ő-e édes anyja 
szeretett édes anyja helyett? Imádság közben a 
szobrot csillagszerű fény vette körül és napsugár-
ként özönlötte el annak arcát. Az újonc megrettent 
s elkövetett bűne jutott eszébe s el akart futni, de 
elesett és csak a fény elmultával kelhetett föl. 
Azután beszélte el ezt az eseményt, melyet látott 
Pálfalvi Ferenc és a nyolcvannégy éves Nagybol-
dogasszonyi Bonaventura, ki ezt a „Csillag korona" 
c. könyvbe lejegyezte. P. Bonaventura Pálfalvi 
Ferenccel- a szószék előtti alsó folyóson sétált s 
végezték a szent olvasót, midőn észrevettéka tem-
plomból jövő fényt, mely a torony homlokzatán 
enyészett el. . 

Losteiner Leonárd rendi történetíró jegyzi fel, 
hogy Csiksomlyón előre tudták, hogy a közel 
jövőben valami nagyobb szerencsétlenség éri a 
kolostort, hogy valamelyik rendtag meg fog halni, 
mert a régi (1802 előtti) templomban a leckeolda-
lon lévő angyal a kezében tartott koronát letette, 
fejét mélyen meghajtotta. Ez történt 1711-ben 
Mártonffy Joachim házfőnöksége idejében is. P. 
Zakariás Didák gyalog, ép egészségesen Csíkból 
Udvarhelyre megtette az utat s amikor visszatért, 
nemsokára, meghalt. 



Ali basa támadása előtt (1669) három fénylő 
csillag világította be az egész templomot éjjel-
nappal. A fényesség elmultával a veszedelem azon-
nal bekövetkezett. 

Belháboruk álkalmával a szobor arca elvál-
tozott. A vig, mosolygós arc elszomorodott, amely-
ről előre gyanították a közeledő veszedelmet, pél-
dául a Rákóczi Ferenc-féle fölkelést. 

A bűnösök előtte nem állhattak meg, mert 
nem tudták elviselni az ő tekintetét. Báró Jósika 
László és Markos Péter tettek erről bizonyságot. 

Az 1746 évi december 26-án mise" alatt töb-
ben látták, hogy a kis Jézuska kezében levő, toll-
ból készített virágdísz meggyulladt és több ízben, 
mint a gyertya, úgy égett. 

A följegyzésekben halott föltámadásáról is 
megemlékeznek. A betegségből való megtisztulások 
elég közönségesek, melyeknek legszarvahihetőbb 
bizonyságai az azok által ezüstből készített sze-
mek, szívek,. karok, lábak, akik hasonló .betegsé-
gekből szabadultak meg. 1747.okt. 2. Poczlerín Mária 
gyermekével egyik szeme világát nyerte vissza. 
Botár Anna szintén négy ezüst szemet hagyott hátra. 
1746. dec. 20. tett bizonyságot Mártonffy  Joachim, 
hogy Deák János osdolai kántor lába a kegy-
templomban teljesen meggyógyult és lábain ment 



haza Osdolára. 1745.. pünkösd . ünnepein egy 
erzsébetvárosi örmény fogadalmához hiven két 
kezet és két lábat tett Mária oltárára. Boros 
Ferenc neje, Apafi Ilona kérése meghallgattatván, 
kétszer is megadományozza a kolostort. Boros 
Ferenc két évig nehéz fájdalmakat szenvedett s a 
Boldogságos Szűz közbenjárására ebből meggyó-
gyulván, tizenhárom ezüst csillagot adott a Mária 
tiszteletére. Battyáni Ignác erdélyi püspök egy 
ezüst* lábat tett le a Mária szobrához, aki láb-
betegségéből csodálatosan felgyógyulva Csiksom-
lyóra zarándokolt és egy másik hasonló eset egy-
házi megvizsgálása alkalmával 1798-ban ő nevezte 
a szobrot csodálatosnak, csodákkal jeleskedőnek. 

iyiég tovább sorolhatnám fel azon eseményeket, 
melyeknek megtörténte előtt az emberi elme megáll. 
Betegségekről van szó, melyeket az orvosok hiába 
próbáltak gyógyítani:. jövendőlésekről, melyeknek 
titkaiba csak a mindenható Isten hatolhatott be s 
amikor akadtak kételkedő emberek, akkor az Úr 
újabb eseménnyel tett bizonyságot az ő szent Fia 
Anyjának felmagasztaltatása mellett. Szent hitünk 
tanítása szerint nagy, hatalmas, mindentudó az 
Isten, tehát mindent megtehet. 



A székelyek ősi buzgóságának 
letörésére irányuló törekvések. 

A legnagyobb csodának azonban azt tartom, 
hogy a székely népnek egy töredéke kezdettől 
fogva megtartotta ősi hitét és nem lankadt val-
lásának buzgóságában. Pedig annak a maroknyi 
népnek, mely a Hargita hegy keleti részén húzó-
dott meg, hányszor lett volna alkalma letérni arról 
az ösvényről, melyet szent István első magyar 
király kijelölt, hányszor próbálták meg szép szó-
val és erőszakkal új hit, új vallás kebelébe vezé-
relni s ezen kísérletekkel szemben nemcsak régi 
hitét tartotta meg, hanem Csík bástyája lett az 
erdélyi katholikus vallásnak; azok közül is, akik 
engedtek a rábeszélésnek, vagy erőszaknak, nagyon 
sokat példájával és kitartó ,buzgóságával vissza-
vezérelt az ősi hithez. . 

Ki merné azt állítani, hogy ez nem a bol-
dogságos Szűz csiksomlyói 'kegyszobrának köszön-
hető elsősorban ? Aki ebben a legkevésbé is ké-
telkedni próbál, annak be fogjuk bizonyítani, hogy 
nekünk van igazunk, akik hitünket a boldogságos 
Szűz közbenjárásába helyezzük. 

A legválságosabb időben találkozunk a kegy-
szoborral Csiksomlyón. Akkor, amidőn Németor-



szágban egy hivatást veszített pap mást kezdett 
tanítani, mint amit az Anyaszentegyház Jézus Krisz-
tustól örökölt. A pápa figyelmeztette többször 
Luther Mártont, mert ő volt a hitehagyott pap, té-
vedéseire, de Luther gőgjében hajthatatlan maradt, 
s mikor a pápa erélyesebben figyelmeztette és az 
Egyházból kiközösítéssel fenyegette, akkor Luther 
a tanait kárhoztató pápai levelet nyilvánosan elé-
gette és az Egyházat ő maga is támadta, tanítvá-
nyaival még jobban támadtatta. 

Tanítása Németországból hamar eljutott Ma-
gyarországba a szászok közé. A szászoktól megis-
merték a magyarok is. Kezdetben tiltakoztak ellene, 
de később a kevesebbet kivánó lutheránus, refor-
mátus vallás közöttük- is elterjedt. - Megbarátkoztak 
vele. Olyan volt, mint a bolsevizmus. Követőit rá-
szabadította az egyházi vagyonra és főkép az urak 
közül sokan azért lettek követői az új hitnek. 

A püspökök nem tiltakozhattak ellene, mert 
1526 agusztus 29-én a mohácsi vésznapon hét 
püspök maradt a csatatéren. Hát még mennyi pap 
és szerzetes? A nyáj-pásztor nélkül maradt s az 
új vallásnak tudós papjai mindent megtettek, csak-
hogy Magyarország is minél hamarabb csatlakoz-
zék az új hit követői közé. A nép pap nélkül ma-
radván szívesen ment oda, hol neki az Isten igéjét 



hirdették, ahol rieki. miséztek, őt gyóntatták s 
követte a református vallást anélkül, hogy tudo-
mást vett volna erről. Még harminc esztendő sem 
telt el és Erdélyben oly hatalmasok lettek a luthe-
ránusok és reformátusok, hogy Izabella katholikus 
fejedelemasszonyt is pártjukra vonták és 1556-ban 
Erdélyből a katholikus papokat száműzték, vagyo-
nukat elvették. A papok és barátok egy része szin-
tén református lett, a másik részét vagy leölték, 
vagy elmenekítették s csak kevesen maradtak Er-
délyben, akik bujkálva vigasztalták azokat, akik 
kitartottak a régi vallás mellett. 

Sokan voltak a2ért ilyenek is főleg a Szé-
kelyföldön. Ezeket szép szóval nem lehetett a pro-
testáns vallások karjaiba vezetni. Ez a tény zavarta 
azt az összhangot, amely vallási téren kifej-
lődött. Ugyanis kevés kivétellel már egész Erdély 
protestált a katholikus hit ellen. 

Voltak hitükhöz hű papok, kik mindennap 
közel állottak a vértanusághoz, de azért állhatato-
san kitartottak. Voltak kolostorok nélkül maradt 
szerzetesek, akiknek nem volt, hol lehajtsák fejüket 
s azért a Székelyföldet végigbarangolták és úgy 
erősítették hitfeleiket; voltak jó emberek, kik haj-
lékot adtak ezeknek a vándor apostoloknak, rej-
tegették őket s így segítették elő apostoli munká-



jukat. Bizony nehéz idők voltak ezek! Még ne-
hezebbé tette az, hogy az országgyűlésen a katho-
likusokoly kisebbségben jelentek meg, mintha nem 
is iettek vona s mikor János Zsigmond 1566-ban 
kimondotta, hogy Csik-Gyergyó-Kászon székeket 
is unitáriussá kell tenni, nem volt, ki ez ellen til-
takozzék. Csakhogy nem ment az oly könnyen. 
Hiába parancsolták ki a barátokat Csikból, ők nem 
hagyták odav Csikót és védőbástyái voltak a csíki 
katholikusoknak. Ha ok nincsenek, talán ma könnyen 
meg lehetne olvasni, hogy hány katholikus van 
Csik-Gyergyö-Kászon, Háromszék, Udvarhely és a 
Maros mentén. Igen nagy volt az ő szerepük az 
erdélyi katholicizmus megmentésében. 

János Zsigmond belátta azt, hogy felszólítá-
sára a Hargita két oldalán meghúzódó katholikúsok 
nem sokat adtak, azért Blandrata György udvari 
orvosának befolyására elhatározta, hogy a hithű 
Csikót erőszakkal is a maga vallására fogja kény-
szeríteni s ha a szép szó nem használt, akaratát, 
az erősebb jogával, a fegyver erejével- fogja meg-
valósítani. Udvarhelytől északra kezdetét is vették 
az erőszakos terítések s ez bizony rettegésbe ejtette 
a csíkiakat, de főkép a gyergyói katholikusokat, 
mert az erőszakosság hire nagyobb volt, mint a 
valóság. Ez ellen legelőször a gyergyói papság: 



mozdult meg, melynek vezetője István lánglelkű 
alfalusi pap volt, ki tudomást szerezvén arról, hogy 
egész Udvarhely-szék behódolt a fejedelemnek, 
lánglelkületű szónoklataival összegyűjtötte híveit, 
valóságos toborzót indított meg közöttük. E moz-
galomba belekapcsolta a szomszéd községek lakos-
ságát s felfedte előttük a fenyegető veszedelmet 
és rávette a népet, hogy tartsanak könyörgő imá-
kat; kereszt alatt menjenek el Csiksomlyóra a 
Boldogságos Szűz szobrához. 

Ez történt 1^67, Pünkösd ünnepe előtt. István 
alfalusi pap még nem sejthette hogy mi fog ezu-
tán következni. Példája hatott. A mozgalom általá-
nossá lett és nemcsak a gyergyóiak jelentek meg 
Csiksomlyón, honem a mostani Csik megye egész 
területéről és Háromszékről ís gyülekeztek s kérték 
a Boldogságos Szűz közbenjárását. Itt hallották 
meg, hogy János Zsigmond emberei haddal készü-
lődnek a csikiak ellen. Egy ferencrendi barát szónok-
latára annyira fellelkesültek, hogy határozatba ment 
a veszedelem kivédése. Pünkösd szombatján a 
férfiak és a lányok meggyóntak, megáldoztak s a 
lányok kibontott hajjal a győzelem, vagy a vértar 
nuság vágyával nekivágtak a-nagy erdőnek. A 
tolvfljos tető alatt az u. n. lónyugtató helyen talál-
kozott a két had- A csikiak János király hadát 



megfutamították és győzelemíttaSan tértek vissza 
Somlyóra, hol a nők, öregek és gyermekek könyör-
gésekben ostromolták az Eget, hogy legyen a küz-
dőkkel. A győzelem jeléül felzöldgalyazták magu-
kat s a somlyóiak már távolról ebből tudták meg 
az örvendetes hirt. Ennek emlékére térnek haza a 
búcsúsok úgy felzöldágazva. 

A győzelmet mindenki a boldogságos SzÚz 
közbenjárásának tulajdonította és ez időtől kezdet-
tét vette a csiksomíyói búcsú. Régebben sokkal 
nagyobb arányokban zarándokoltak évenkint Csik-
somlyóra, mint ma s főkép Moldova katholikusai, 
voltak jobban képviselve. A háború előtt s buzgó-
ság egy kissé lelohadt vala, vagy pedig bántó vir-
tuskodásba fajult a nagy körmenet, amig erélyes 
rendelettel ezt a túlfűtött buzgóságot le nem csilla-
pították, de örvendetes tény, hogy elő kezdették 
venni őseink buzgóságát és a csiksomíyói Szűztől 
várjuk sok nyomoruságunkra a vigaszt. 

A nagy megpróbáltatások után ez mindig 
így volt. 

Sámbár Mátyás jezsuita. 
A XVII. század közepén Erdélyben kezdetét 

vette a katholikus ellenreformáció. A ferencrendiek 
és a jezsuiták vállvetve küzdöttek a katholiqizmus 



megerősítésében és terjesztésében. Udvarhelyén a 
jezsuiták 1636-ban plébániát szerveztek és gyak-
ran megfordultak Csiksomlyón, ahol kitapasztalták 
a székelyeknek Mária iránt tanúsított nagy tiszte-
letét s ezt is egy nagyon jó eszköznek tartották 
a hitterjesztésre és a hitben való megerősítésre. 
Azután gyakran megjelentek Somlyón, a népnek 
beszédeket tartottak és általánossá szerették volna 
tenni a bucsujárást. Sámbár Mátyás volt az, aki 
legtöbbet tevékenykedett s a bécsi provinciálisnál 
kieszközölte azt, hogy Udvarhelyről minden esz-
tendőben kereszt alatt vezethessék a katholikusokat 
Csiksomlyóra. Székely udvarhely utolsó előtti plé-
bánosa, gróf Mikes János azelőtt gyergyóalfalusi 
pap, most szombathelyi püspök, kétszer vezetett 
búcsus menetet Csiksomlyóra. Udvarhelyről kereszt. 
legelőször 1651-ben-indult sebbe belekapcsolódott 
Nagyvárad, Kolozsvár és az egész Marosszék. Már ja 
a katholikus székelyek Noé bárkája lett. 

Az elmenekített. kegyszobor. 
A székely nép határtalan ragaszkodásánák 

fokmérője lehet Székelyudvarhely környéke katho-
likus lakosságának azon kijelentése 1916 széptem-
berében, hogy ő föltétlenül bízik a boldogságos 
Szűzben. 



A román hadüzenet váratlanul érte a székelye-
ket és a határszélek lakossága fejvesztetten menekült. 
1916 augusztus 29-én elmenekültek a- csiksomíyói 
kolostor atyái is és semmi értékes dolgot, hanem 
csak a legszükségesebb élelmiszereket szállították 
magukkal. Székelyudvarhelyre-érvén ocsúdtak fel 
szeptember 1-én, hogy a kegyszobrot a főoltáron 
hagyták s azonnal a megmentéséről kezdettek 
gondoskodni. De hogyan ? Visszamenni nem le-
hetett. Szeptember 2-án a Hargitai Hegyi Dandár 
parancsnoksággal léptek érintkezésbe, amely trén 
szekereket és katonákat bocsátott P. Sándor Vitális 
kolostorfőnök és P. Korbuly Ignác volt katonalelkész 
rendelkezésére s azzal szeptember 4-én ágyútűz és 
puskaropogások között kihozták a szobrot Som-
lyóról. A román katonák már a Sonhlyó hegyen 
tanyáztak. Amint meghallották ezt az udvarhelyi 
katholikusok, a környékről is igen sokan keresték 
fel a csodatevő Szűz szobrát s kijelentették, ha itt 
van a somlyói Mária, ők már nem is menekülnek. 
Azután csoportosan kerestek az emberek vigasz-
talást Máriánál. 

Székelyudvarhelyen nem volt sokáig mara-
dása. Szeptember 15-én éjféli egy órakor hagyta 
el az utolsó votiat Székelyudvarhelyt s ezen me-
nekültek a barátok is, magukkal vivén Kolozsvárra 



a Kegyszobrot, hová másnap megérkeztek. Itt nagy 
ünnepség keretében s az elmenekült székely nép 
zokogása között helyezték el a havas Boldogasz-
szöny templomának főoltárán. Nem fordult meg 
katholikus székely Kolozsváron, aki meg ne láto-
gatta volna s bizaltnat gerjesztő alakja előtt kö-
nyörögve reménységben ne növekedett volna. Itt 
érzik, hogy Mária minden vigasztalásnak Anyja. 

Az Úrnak 1920 évi pünkösd ünnepén a Kegy-
szobor újból a somlyói templom főoltárán állott. A 
pünkösdi búcsút azonban azzal a régi fénnyel nem 
tarthatták meg, mert a román hatóságok, tüntetéstől 
tartván, a vidékről jövő búcsusokat nem engedték 
be Csiksomlyóra. Azután napról-napra növekedő-
ben van a csodatévő. Szűz iránt a bizalom és 
buzgóság. ' 

A szent Szűzben való törhetetlen buzgóság 
jegyében kerekednek fel az emberek a Székelyföld 
legtávolibb és legelrejtetteb zugából is, de Moldová-
ból is, hogy hét-nyolc órai vonat, vagy két, három 
napos gyalogút után megpillanthassák a csiksom-
lyói kolostor kétto.rnyú templomát és benne a Szűz 
csodatévő szobrát. Elképzelhető, mily öröm fogja 
el a jámbor zarándokok lelkét, kik ázva-fázva, 
napsütötten és porosan jutnak fel a Hargita ormára 
s mikor a végignyúló csíki lapályba belevesző 



tekintetük megakad a kis Somlyó hegye alatt fé-
hérlő templomon. Annak képe vésődött lelkükbe, 
titka ég szivükben. Oda vágyott a szív, ott össz-
pontosul sok ezer ember gondolata, mert ott trónol 
az ég Királynője, ott várja a székely nép Pátronája. 
Ott van a jó tanács Anyja és a szomorúak Vigasz-
talója, A Hargita tetején, a Csiki hegyek ormán a 
gyorsan siető Maros és a csiki lapályon végig 
kígyózó Olt mentén szárnya lesz a vágynak és 
még az sem elég gyors; minél jobban halad, an-' 
nál nehezebb kivárni, de az ima erősebb, az ének 
csengése vígabb és a vágy epedőbb lesz. 

Pünkösd előtt vágyak születnek, forró epe-
dések égnek a katholikus székelyek lelkében. 
A körülmények miatt hány ember lelkében hamvad 
el a lobogó láng! üe hány székely halhat meg 
anélkül, hogy legalább egyszef ne látta volna 
Csiksomlyót és hány van, aki életéből elveszettnek 
tartja azt az évet, amelyben nem láthatja ?! 

Székely véreim, csak lobogjon őseitek buz-
gósága és ne szűnjetek meg hangos szóval hirdetni 
az otthon maradottaknak, amit ott láttatok. Ha 
hazamentek, engedjetek szabad folyást azon érzel-
meknek, amelyek lelketekbe lopóztak. 



Mit vigyetek magatokkal haza ? 

Előre megmondom: a fellelkesített hit tüzé-
ből egy szikrát, amelyet úgy őrizzetek, mint a régi 
római nép a családi szentélyben meggyújtott tűzet, 
amelyről azt tartotta, hogyha az kialszik romlását 
jelenti a családnak. Úgy is történt. A családi szen-
télyekben a tüzeket kialudni engedték, a nép val-
lását megunta, kigúnyolta és a hatalmas, világ-

' hódító nemzetnek ma csak neve, emléke él. 
Az egyszerű székely nép jólelküsége, baráti 

érzése, vendéglátása, őszintesége közismert. Nincs 
nép, melynek lelkéhez annyira .közel lehetne fér-
kőzni, mint a székelyekéhez. A székely hamar 
felejti a bántalmakat és soha sem feledi el a jó-
téteményt, hanem ez utóbbiért még ellensége ré-
széről is örök hálára kötelezettnek érzi magát. 

Természete nyílt és őszinte. Azt mondják, 
hogy két esze van a székelynek'. Ez részben igaz, 
mert aki közelről nem ismeri őket, az nem is érti 
meg egyhamar azt a természetes egyszerűséget, 
melynek mását sehol sem találja. 

Akit nem' ismer, ahoz bizalmatlan s ezt egye-
nesen nem árulja el, hanem kétségeiben sokat 
magyaráztat magának. Sokat érteti magát. Ilyen-
kor hisz és nem is; tesz is, nem is. Fél, nehogy 



rászedjék. Ebben van a híres székely furfang. S 
azután akivel szembe ő bizalmatlan lesz, az ne 
is próbálkozzék veje. Úgy sem megy semmire. 
És ha egyszer valakiről észrevette, hogy őszinte 
baráti jobbot nyújtott feléje, ahhoz vakon ragasz-
kodik, fölhagy a hagyományos furfanggal, vakon 
vezetteti magát. Ez a legnagyobb hibája: a meg-
rögzött jóhiszeműség, amellyel oly sokan vissza-
éltek és visszaélnek. Ezt a gyengeségét kihasználva 
az utóbbi ötven esztendőben idegen elemek kerültek 
be a székely falucskák vezetőségébe, akik nem a 
népből nőttek ki, nem is az ő érdekeikért, hanem 
saját zsebükre dolgoznak és már is a jó székely 
nép lelkületén nagyon sokat rontottak. Úgy lát-
szik, ez nagyobb veszedelem, mint mikor az ellen-
ség fegyverrel közeledik feléje. Akkor, ha mással 
nem is, de ökölbe szorult kézzel, kapával, kaszá-
val, a lebontott haj büszke lengetésével védte 
igazát s jussát, hitét, "magyarságát veszni nem 
engedte. Ez volt a múltban a székely nép s ennek 
kell lennie a jövőben is. 

-Kedves véreim, kik fojitartva őseitek buzgó 
hitét, elmentek Csiksomlyóra a csodákkal jeles-
kedő Szűzhöz, az ő lábai előtt lélekben megtisz-
tuljatok, könnyeitek elsírjátok, örömötök kiöntsétek, 
lélekben megerősödjetek: vigyétek innen haza ma-



gatokka) ait a törhetetlen hitet, mely őseiteket 
jellemezte s ezt hazug próféták bujtogatására föl 
ne áldozzátok; azt a törhetetlen ragaszkodást a ti 
igazi vezetőitekkel szemben, amikor olyan bizalom-
mal indultak őseitek az ő szavukra Csiksomlyóra 
és onnan a nagy erdőre, hogy az igazságért meg-
haljanak; amily bizalommal tárjátok ki itt szíveteket, 
hallgatjátok a buzditó szavakat, meft otthon kis 
templomotokban ez tovább folytatódik; a ti lelki-
pásztorotok ép úgy szeret titeket, mint az az isme-
retlen barát, vagy pap, akihez, bizalommal köze-
ledtek, akinek szavára mindenre képesek volnátok. 

A csiksomlyói Máriához hittel menjetek, a 
csiksomlyói Máriától a hit tűzét vigyétek s akkor 
az ő csodatevő ereje a ti lelketekben folytatódni fog. 
Vigasztal, gyógyít. Veletek örvend, veletek szenved. 



Olcsó, jó, tartalmas és hasznos füzetek jelentek meg 

fl Katholikus Világ KönyDei 
cimü sorozatban, melyekből sokat lehet tanulni. 

ELSŐ FŐZET: 

Az első segélynyújtás alapismeretei 
Dr Scheitz Vilmos volt főorvostól, aki olyan szépen, egyszerűen és alaposan 
inegirja, hogyan kell sérüléseknél, sebesüléseknél, vérzéseknél, stb. szerencsét-
lenül jáit embertársainknak megadni az első segélyt, ha nincs orvos kéznél. 

MÁSODIK FÜZET: 

Az Oltáriszentség-röl 
szól, melyben Molnár Miklós plébános szerető lélekkel beszél 

Szentegyházunk legnagyobb kincséről. 
HARMADIK FÜZET: 

Szent Erzsébet élete és halála, 
irta P. Jánossy Béla. Ennek a .kedves Szent"-nek az életrajzát 

százszor is elolvashatjuk s mégse unjuk meg. 
NEGYEDIK FÜZET: 

A csiksomlyói kegyszobor története. 
Ezt P. Boros Fortunát dr. irta meg, aki sok könyvtárban utána 
nézett, hogy a régiek mit jegyeztek fel e csodás szoborról. 

ÖTÖDIK FÜZET: 

Földmivelő Gazdák Útmutatója. 
A tudós szerző Dr. Szentkirályi Ákos ezen füzetben a saját és több okos gazda 
hosszú évek tapasztalata alapján különféle mezőgazdasági kérdésben jó és nagy-

szerű tanácsot ad. 

HATODIK FÜZET: 

Katholikus Házasok Könyve. 
Schilgen Hardy S. J. német jezsuita nyomán magyarra átdolgozta Szász József rk. 
főgimn. tanár. A keresztény házasélet isteni célját, igazi boldogságának elérését 
szolgálja ez a piros könyv. Nélkülözhetetlen, mint a mindennapi falat kenyér. 



HETEDIK FÜZET: 

Sok föld kell-e az embernek ? 
Gróf Tolsztoj Leó orosz eredetijéből fordiiotta : Jaklovszky Dénes. 

NYOLCADIK FÜZET: 

Fajunk Veszedelme. 
Irta : Dr. P. Boros Fortunát. 

KILENCEDIK FÜZET: 
Állattenyésztési tanácsadó. 

Irta : Dr. Szentkirályi Ákos. 
TIZEDIK FÜZET. 

Ne káromkodjál. 
Irta Molnár Miklós. Nagyon régen ér/.ett hiányt pótol ez a remek könyvecske. 
A magyar ember legmegszokottabb bűnéről, annak súlyáról, kárairól tárgyal 

nagyon vonzóan, érdekesen és szépen 
TIZENEGYEDIK FÜZET. 

Egy cselédleány története. 
Irta Wégerné Földes Anna. Szent Zita életét beszéli el megható módon a cseléd-
leányok épülésére, minden érző szívű, jó keresztény katholikus sok lelki hasznára. 

TIZENKETTEDIK FÜZET. 

Erdély jeles katholikus papjai. 
Irta Dr. Bltay Árpád. Ki ne volna Erdélyben kiváncst Egyházunk volt jeles vezető 
embereire ? A tudós szerző egyenkint megismertet velük, hogy a múltból okul-

junk és tanuljunk, másrészt a régi nagy emberek emlékét megbecsüljük. 

TIZENHARMADIK FÜZET. 

Kegyhelyeink. 
Irta P. Lukács Mansvét. Csiksomlyónak, Máriaradnának és jelentősebb szent 
helyeinknek leírását foglalja magában az érdekesen megírt könyvecske. Mindenki 

lelki örömet és vigasztalást fog meríteni belőle. 

Mindegyik füzet ára csak 5 Lei és kapható a Katholikus 
Világ kiadóhivatalában Cluj—Kolozsvár, Piata Carolina 7. 


