
• Székelyek Nagyasszonya, 
   üdvözlégy!

• Szerzetesek és civilek a 
   kegyhelyen a kommunizmus 
   idején:
 P. Écsy János
 P. Pöhacker Balázs
 P. Daczó Lukács
 P. Bartók Albert
 P. Márk József
 Fr. Sztrátya Romuáld
 Bartalis Mária
 Muckenhaupt Erzsébet



Babits Mihály

Líra, kalendárium, 
mese, vers, kabala

(részlet)

Névnap:
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anyja gyanánt szentelt.
Ej haj gyöngy a nap,
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Gyöngy ragyog a sár fölött
napzsoltárban holdima
aranyággal rád köszönt
csillagfürt és szálvia
csíksomlyói kishaza
székely mélabú hava
lázba épült pátria
te a nyírfa álma vagy
érted a bükk pírba fagy
Ave mundi Domina

Mint a májuság havaz
eléd hull a pária
háromárván rád szavaz
Erdély porba hullt fi a
ki a Föld szélén lakik
nálad otthon alhatik
sorsának vall grácia
egy vagy vele egyremény
semmi partján gyertyafény
O madonna virgina

Te nem aranyban lakol
irtott erdők nárcisza
az arcunkon átragyogsz
málnavészes glória
vagy az örök tengerünk
krumpliföldünk rozssze-
münk
méhes kertünk ánizsa
ha a zsarnok gyászba ver
te teszel a Holdra fel
Stella maris Maria
 
Elvette már mindenünk
győztes zsoldos bandita
csak téged hagyott nekünk
Európa s Ázsia
ének lettél ablakunk
Napba öltözött kapunk
mint a kék nosztalgia
a szemedbe rejtezünk
és te együtt félsz velünk
Salve mundi Domina

(Amor mystica, Pro-Print 
Könyvkiadó, Csíkszereda, 2011)

Székelyek Nagyasszonya, 
üdvözlégy!

Ferenczes István
Ave mundi domina
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A csíksomlyói kolostor keletkezésétől fogva 
Csík vallási és szellemi központját képez-
te, temploma pedig a kezdetektől búcsújá-

róhely volt. Mindig vonzó és gyűjtő hely, amelyet 
tömegesen felkeresnek, és ahová szívesen jönnek. 
Mára a kegyhely központi nagybúcsúja a pünkösdi, 
amelyre több százezer ember zarándokol el, de több 
ezres tömeget gyűjt ide az őszi Mária neve búcsú is. 
Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa, Buda felszabadí-
tója rendelte el az egész egyházban annak emlékére, 
hogy 1683. szeptember 12-én a törököknek nem 
sikerült Bécs városát bevenni. Azt viszont nem tud-
juk, hogy a csíksomlyói kegyhelyen pontosan mikor 
indult az őszi Mária neve búcsú. A Szűzanya iránti 
nagy tisztelet és kegyelet alakíthatta ki. A családias 
búcsún a tömeg személyes jelleggel gyűl össze, mert 
tudja: Csíksomlyó a hit és a bizakodás világítótornya. 

Teljesen a Szűzanya tiszteletére rendezett búcsú Csíksomlyón az őszi 
Mária neve búcsú. A székelység hagyományában gyökerezik az a szokás, 
hogyha pünkösdkor nem jött valaki búcsúra, Mária nevekor illett eljön-
nie. Az őszi zarándoklatot a hagyomány alapján a szeptember 8-át követő 
vasárnapon tartjuk. Szűkebb keretek között megülték a Mária neve napját 
is, szeptember 12-én. Mivel az 1970–1980-as években a kommunista ate-
ista hatóságok akadályozták, hogy a pünkösdi búcsút a maga teljességében 
bonyolíthassák le a ferencesek, az a szokás alakult ki a nép körében, hogy 
inkább szerettek Mária nevekor eljönni Csíksomlyóra. Ezért sokkal töb-
ben jöttek az őszi búcsúra az 1989-es politikai rendszerváltozás előtt, mint 
1990 óta. Most a legtöbben pünkösdkor igyekeznek eljönni kegyhelyünk-
re. 

A kommunizmus idején bensőséges volt a hívek búcsújárása. Elimád-
kozták, elénekelték a Szűzanya köszöntésére szolgáló imáikat, gyóntak, 
áldoztak, kis csoportokban megkerülték a Kissomlyó hegyet. Imádkoztak 
a kápolnákban, a különböző kereszteknél, elvégezték a keresztutat, illetve 
részt vettek az ünnepi szentmiséken, amelyeken kiváló szónokok prédikál-
tak. A karhatalom nem avatkozott bele a hívek áhítatába, csak felvigyázták 
az ide zarándoklókat, nehogy valamiféle rendszerellenes zendülés történ-
jen. Ha valakik keresztaljával jöttek, esetleg egy kis csoport kereszttel, vagy 
zászló vezetésével próbált körmenetet tartani, az állambiztonságiaknak 
azonnal „felugrott a lázuk”, és nyomban riasztották az „imputernicsitet”, 
hogy akadályozza meg az ilyen meg nem engedett szertartást. Volt is egy-
két ilyen eset.

Jelen lapszámunk a teljesség igénye nélkül azt igyekszik felvillantani 
a kommunizmus idején a csíksomlyói kegyhelyen szolgáló szerzetesek és 
civilek életén és működésén keresztül, hogy milyen vallási élet zajlott az 
ateista elnyomás alatt, milyenek voltak a kegytemplom ünnepei, az itt élők 
és dolgozók mindennapjai.

A csíksomlyói Segítő Szűz kegytemploma messziről tündöklik, hív, 
áldást, erőt, vigaszt, kegyelmet osztogat. Ide zarándokoltak őseink ősszel 
a Szeplőtelent neve napján köszönteni. Nem ékes szavakkal, betanult rit-
musokkal, hanem kitárt karokkal, szeretettől ragyogó szemekkel, gyerme-
ki szívvel. Székelyek Nagyasszonya, védő, oltalmazó jobbod terjeszd ki az 
Olt, Maros, Küküllő, Nyárád vidékére, itt lakó véreinkre! Ne engedd, hogy 
felőrlődjünk, elvesszünk, megsemmisüljünk mi, a te néped!

Fr. Urbán Erik
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János atya mint ember 

Rákosdon, egy Vajdahunyad melletti kis tele-
pülésen született 1919. június 9-én. Szülei jómódú 
földművesek voltak. Édesapja korán elhunyt. A hát-
ramaradt öt testvért édesanyjuk nevelte fel. Egyik 
nénje ferences apáca lett, János atya pedig belépett 
az erdélyi ferences rendbe. 

Édesanyja erélyes, tiszteletet parancsoló, nemes lel-
kű nagyasszony volt. A nagy család tagjait iskoláztat-
ta, és mindegyiküket felkészítette az élet nehézségeire. 
Szerette gyermekeit, és gyermekei is nagy odaadással 
viszonozták szeretetét. Egy-egy családi ünnepre min-
denhonnan hazajöttek, és együtt ünnepeltek. Nagyon 
szerették édesanyjukat és testvérekül egymást.

Mivel a vajdahunyadi ferences templomhoz 
tartoztak, kapcsolat alakult ki a kolostor elöljáró-
ival, tagjaival, akik a jól tanuló és jó magaviseletű 
gyermeket, Lacikát elküldték Székelyudvarhelyre 
a Szeráfi kumba tanulni. Középiskolai tanulmánya-
inak első részét a Székelyudvarhelyi Római Katoli-
kus Főgimnáziumban végezte. Ezután beöltöztették 
a rendi ruhába, és 1937–1938-ban Csíksomlyóról 
járt a Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium-
ba. Egy év noviciátus következett, majd a Vajdahu-
nyadi Ferences Teológián folytatta tanulmányait. 
Pappá szentelésére 1943. június 20-án került sor. 
Egy évig Vajdahunyadon maradt mint studenspáter. 
1944–1945-ben Déván volt, utána Kolozsváron, 
1945–1947-ben elvégezte a kolozsvári Bolyai Egye-
temen a román-francia tanári szakot. 1949-től 1951-
ig házfőnök Désen, 1951–1952-ben a máriaradnai 
gyüjtőtáborban házfőnökhelyettes, 1952–1961 kö-
zött házfőnök a dési lágerkolostorban. 1961–1964 
között börtönben szenvedett. 1964-től 1970-ig 
Szentágotán mint plébános teljesített teljesített szol-
gálatot, majd 1970-től haláláig, 1982. április 19-ig 
Csíksomlyón volt házfőnök. Közben 1979-ben vég-
rendeleti öröklés révén elnyerte az erdélyi ference-
sek tartományfőnöki hivatalát. 

Magas termete, magas homloka jeles intelligen-
ciára vallottak. Mélyen ülő szemei gazdag lelki és jel-
lembeli jó tulajdonságról árulkodtak. Megjelenése, 
egyenes testtartása fegyelmezettséget jelzett. Nem 
volt bőbeszédű, de szavainak gazdag tartalma volt. 
Személyi varázsa olyan hatékony volt, hogy akivel 
csak kapcsolatba került, megnyerte magának. Szé-
leskörű és állandó kapcsolatot tartott az emberek-
kel. Tisztelték, szerették, nagyra becsülték. Sokakkal 
levelezett. Lakonikus rövidséggel írt leveleivel sok 
örömet szerzett ismerőseinek. 

Kiváló tulajdonsága volt a rendszeretet. Prédiká-
cióit mindig leírta. Skolasztikus rend szerint pontok-
ba szedte. Irodai hivatalos könyvvitelét dossziékba 
foglalva tárolta, feliratozással látta el. Imáit, szent-
miséit mindig nagy buzgósággal végezte. Vigaszta-
lására szolgált, hogy a hívek mind nagyobb számban 
jöttek a kegytemplomba szentmisére. 

Vendégeit szívélyes szeretettel fogadta, hosszasan 
eltársalgott velük. Mély benyomást tett az emberek-
re. Ismerősei, barátai jól érezték magukat az ő társa-
ságában. Még az ellenséges magatartású embereket 
is annyira megnyerte, hogy elismeréssel beszéltek 
róla. Emlékszem, amikor hatósági emberek – akik 
valaha az ő és rendjének megsemmisítésére töreked-
tek – turistaként jöttek a kegytemplomot megláto-
gatni vendégeikkel, János atya behívta korlátozott 
rendházunkba, leültette, és fi nom miseborral kínál-
gatta, szívélyesen elbeszélgetett velük. Bizony tiszte-
letet és nagyrabecsülést váltott ki belőlük. Désen a 
kényszerlakhelyes kolostorban az 1960-as években 
a városi rendőrség parancsnoka meghívta, hogy az 
érettségire készülő rendőröket latin nyelvre oktassa. 
János atya meg is tette. Ez akkor volt, amikor elren-

P. Écsy János, akit mindenki 

P. Écsy János II. János Pál pápával
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nagyra becsült (1919–1982)

P. Écsy János temetése. A kegytemplom megtelt gyászoló hívekkel

delték, hogy a rendőröknek kötelező a gimnáziumi 
érettségi vizsga.

Diszkrét, hallgatag természete mellett a humort 
is kedvelte. Szívesen hallgatta a vicceket, humoros 
elbeszéléseket. Ő maga is mondott ilyeneket. Vicc-
gyűjteménye volt egy füzetben. Szükség esetén elő-
vette, és felolvasott belőle. 

 
János atya mint szerzetes elöljáró

János atya egyénisége megnyilvánult elöljá-
rói mivoltában is. Házfőnökként nagy gondosság-
gal törődött alattvalóival. Arra törekedett, hogy ne 
szenvedjen hiányt senki semmiben. Betegség esetén 
azonnal orvosról és gyógyszerről gondoskodott. 
A legegyszerűbb munkás testvérrel is törődött. Ha 
valakinél valamiben hibát, hiányosságot tapasztalt, 
nagy türelemmel elnézte, és szelíd szavakkal intette 
a jóra a hibázó testvért. Természetesen magatartásá-
val kiérdemelte a rendtagok tiszteletét, nagyrabecsü-
lését és háláját. 

A dési lágerkolostorban mint elöljáró vezette a 
közösséget. A fi atalabb testvérek közül Albert atyát 
szerette a legjobban. Én akkor még elvegyültem a 
nagy közösségben. Isten úgy adta, hogy 1970-ben 
összekerültünk a csíksomlyói rendházban. Három 
év együttlét után egy alkalommal így szólt hozzám: 
„József! Tudod-e, hogy én téged ravasz embernek 
tartottalak a dési közösségben?” Erre én így feleltem: 
„János atya! Mondd, most már igazán meggyőződ-
tél-e, hogy nem vagyok ravasz ember?” Ő szerényen 
ráhagyta: „Meg.”

1979-ben végrendelet útján elnyerte a tarto-
mányfőnöki hivatalt. Nagy odaadással vette vállára 
a provincia, a rendházak és testvérek terhét. Sorra 

végigjárta a közösségeket, sőt az egyházmegyés plé-
bániákon működő testvéreket is felkereste. Meghall-
gatta, vigasztalta, bátorította őket, s ha szükséget 
szenvedtek, segélyben részesítette őket. Megérezték 
a testvérek, mennyire szívén viseli sorsukat.

Az egyházmegyei vezetőség és papság nagy-
ra becsülte János atyát. Amikor megjelent 
közösségükben, például búcsús ünnepeken, 

mindig nagy szeretettel, ráfi gyeléssel vették körül. 
Jakab Antal megyéspüspök utódjának jelölte, de 
nem valósulhatott meg a püspök úr szándéka, mi-
vel az állami felsőbb hatalom nem egyezett bele. Így 
teljesedett be a somlyói kis közösség imája, hogy ne 
sikerüljön János atyát kinevezni püspöknek, mert 
akkor Somlyóról el kell mennie, és ez nagy csapás 
lett volna rájuk nézve. 

Nagy ambícióval készült a pünkösdi búcsú 
megünneplésére. Papokat hívott prédikálni, gyón-
tatni, az akkori lehetőségekhez mérten igyekezett 
a búcsút méltóképpen megtartani. A Szent Antal 
nagykilenced megtartása az ő idejében teljesedett 
ki annyira, hogy mind a mai napig körülbelül 3000 
ember vesz részt a kilenckedden.

Az 1970-es, 1980-as években mind többen jöttek 
hívők és turisták Csíksomlyóra a kegytemplomba. 
Mindenkit nagy tisztelettel és odaadással fogadott, 
ha tájékoztatást kértek, készséggel állt rendelkezé-
sükre. Egy alkalommal bukaresti akadémikus társa-
ság kért idegenvezetést. János atya olyan ékes román 
nyelven szól hozzájuk, hogy mindenkit ámulatba ej-
tett. Akikhez csak szólni kellett, mindig megtalálta a 
megfelelő hangnemet. Kapcsolatot tartott a helybeli, 
csíkszeredai kulturális vezetőkkel, a múzeumigazga-
tóval, még a híres festőművésszel, Nagy Imrével is. A 
vezető emberek felismerték benne a képzett, rendkí-

vüli adottságokkal megáldott embert.
Temetésére több mint 200 pap jött el. 

Dr Jakab Antal megyéspüspök temette. 
A gyászbeszédet Borbély Gábor akkori 
felcsíki főesperes mondta nagy hatással. 
Jóllehet az állami szervek mindent meg-
tettek, hogy a híveket megakadályozzák a 
temetésén való részvételben, a kegytemp-
lom zsúfolásig megtelt gyászoló hívekkel. 
A kegytemplom kriptájába van eltemetve. 
Ott várja Istentől megérdemelt jutalmát 
gazdag emberi és papi életéért. Ő nyug-
szik Istenben, mi pedig őrizzük emlékét 
szívünkben. Nyugodjék békességben! 

P. Márk József
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A szerzetes

Vajdahunyadon született 1917. november 28-án.
Hivatásához nagymértékben hozzájárult a szü-

lővárosában működő ferences teológia, amelyben 
évről évre a szerzetesi hivatást vállaló fi atalok lelkes 
csoportjai készültek fel a ferences papságra. Vajdahu-
nyadon lüktetett a ferences élet: a teológiának kiváló 
tanári kara, nagyszerű zene- és énekkara, verhetet-
len futballcsapata volt, a teológusok a hivatásébresz-
tés szándékával lapot adtak ki Ferences Nemzedék 
címmel. A vajdahunyadi ferences élet népszerűsé-
gében nagy szerepe volt P. Csiszér Eleknek, a rend 
megújítójának, aki 1892-től Vajdahunyadon volt. 
Ebben a környezetben a ferences szellem termékeny 
talajra talált sok ifj ú lelkében, így a Pöhacker Gyulá-
éban, a későbbi Balázs atyáéban is. 

P. Pöhacker Balázs 18 évesen, 1935-ben lépett be 
Szent Ferenc rendjébe. A noviciátust Medgyesen töl-
tötte. 1936-ban egy évet Csíksomlyóra, 1937–1941 
között ismét szülővárosába került, ahol teológiai 
tanulmányait végezte. 1941. június 29-én szentelték 
pappá. P. Balázs a szentmise nagy elkötelezettje lett: 
a szentmiséből élt és éltetett másokat, különböző 
lelkigyakorlatokon a legszentebb cselekményről be-
szédek sorozatát tartotta. 1942-ben Dévára nevezték 
ki, ahol odaadóan élte szerzetesi és papi életét. 1951 
fordulatot jelentett mind Balázs atya, mind az egész 
rendtartomány életében: a kommunista hatalom 
kényszerlakhelyre deportálta, kirakatperekben ítélte 
börtönre a szerzeteseket.

A rendtartomány a katolikus hit iránti hűségben, 
a szerzetesi élethez való kemény ragaszkodásban 
úgy maradhatott meg, hogy a rendtagok teljes el-
szántsággal küzdöttek és kitartottak. P. Balázs egyik 
oszlopos tagja volt ennek az elszánt küzdelemnek.

 

Börtönévek

1951 augusztusában egyetlen éjszaka alatt az er-
délyi ferenceseket a kommunista hatalom emberei 
Máriaradnára deportálták azzal a szándékkal, hogy a 
nyomásgyakorlás hatására a szerzetesek önként kér-
jék a rend feloszlatását. A máriaradnai tízhónapos 
kényszerlakhely után három másik zárdába osztották 
szét őket: Désre, Esztelnekre és Körösbányára. P. Ba-
lázs volt a mind a máriaradnai, mind a körösbányai 
közösség házfőnöke. Bátorsága az állami hivatalno-
kokkal szemben, gondossága a rendtársai iránt al-

kalmassá tették erre 
a feladatra, és vállal-
ta is derekasan.

1961-ben a 
kommunisták a 
rend vezetősége el-
len pert indítottak, 
hogy a rendtarto-
mány ellenállását 
végképp megtörjék, 
és önfeloszlatásra 
kényszerítsék. A 
tartomány veze-
tőségében benne 
volt Balázs atya is. 
A rend vezetőségé-
nek nagy részét 1961 júniusa és szeptembere között 
tartóztatták le, élén P. Benedek Fidél tartomány-
főnökkel. P. Pöhacker Balázs akkori körösbányai 
házfőnökre pedig 1962 márciusában került sor. A 
letartóztatottak vizsgálati fogsága 1962 nyaráig tar-
tott. Két koncepciós perben ítélték el őket: az egyik 
vád az volt, hogy külföldnek kémkedtek, a másik 
az, hogy a szocialista-kommunista rend ellen uszí-
tottak. Balázs atyát az utóbbival vádolták meg, és 3 
év börtönbüntetést kapott. Társaival együtt 1964-
ben szabadult. Kiszabadulása után rövid ideig ismét 
Körösbányára került, onnan Dévára, 1982-ig.

Szervezete szívóssága folytán a börtönéveket 
viszonylag jól viselte. Mivel magányszerető ember 
volt, a börtön magánya elmélkedési alkalomként 
szolgált számára. Nyilván az ott szerzett tapasztala-
tok nem múltak el nyomtalanul: addigi lendületének 
megtorpanását érezni lehetett.

A tartományfőnök és csíksomlyói házfőnök

P. Pöhacker Balázs 1982-ben került Csíksom-
lyóra. Nagyon hirtelen kellett átvennie a tartomány 
kormányzását. Elődje, P. Écsy János ugyanis autóbal-
esetben, tragikus hirtelenséggel hunyt el. A tisztség 
mégsem érte teljesen váratlanul, mert a rendkívüli 
politikai viszonyokra való tekintettel a provinciá-
lisoknak úgynevezett „Delegatus Generalis” meg-
hatalmazásuk volt, azaz előzetesen kinevezhették 
utódjukat. P. János végrendeletileg jelölte ki utód-
ját, vagyis P. Balázs káptalan összehívása, választás 
nélkül azonnal hivatalába léphetett. Ő lett a 102. vá-
lasztói kapitulum elöljárója. A defi nitorok P. Bálint 
Szálvátor, P. Hajdu Leánder, P. Gurzó Anaklét és P. 

    P. Pöhacker 
       a szentmiséből 

P. Pöhacker Balázs mint tartományfőnök. 
Az egyetlen róla fennmaradt ismert 

felvétel
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Bodosi Marián voltak. A rendtartomány közel 70 ta-
got számlált.

Az új tartományfőnök legnagyobb gondja az 
volt, hogy a rendtartomány rohamosan öregedett el, 
és utánpótlásra semmiféle kilátás nem mutatkozott. 
Az elhalálozások folytán megüresedő helyek betöl-
tése, a kiüresedő zárdák fenntartása, az öregedők 
gyámolítása napi gondjai közé tartozott. Lelkesítette 
megmaradt rendtársait, szüntelenül azt hangoztatta, 
hogy a Gondviselőnek tervei vannak az erdélyi rend-
tartománnyal. Két elődjéhez (P. Benedek Fidélhez és 
P. Écsy Jánoshoz) hasonlóan P. Balázs sem adhatott 
ki körleveleket. Ezt a diktatúra nem tűrte volna el. 
A körleveleket személyes látogatásai, lelkesítő szavai, 
biztató magatartása pótolta.

Bizakodása nem volt hiábavaló: a 80-as évek vége 
felé a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola három 
teológusa, Böjte Csaba, Böjte Mihály és Pál József 
(fr. Leó) a ferences életeszmény mellett kötelezték el 
magukat. Mivel a hivatalos utánpótlást tiltotta az ál-
lam, titokban, a teológia támogatásával csatlakoztak 
a rendtartományhoz. Ezeknek a fi ataloknak a felka-
rolója P. Balázs volt. Mint jó atya segítette őket, ápol-
ta bennük a hivatást. Úgy tűnt, hogy a halára ítélt 
erdélyi ferences rendnek mégis lesz folytonossága. 
Balázs atya Istenbe vetett hite nem volt hiábavaló: 
1989 decemberében megbukott a kommunista ha-

talom, s még tartományfőnökként megérhette, hogy 
1990–1991-es noviciátusi évben 11 újonc készülhes-
sen a szerzetességre Esztergomban.

Az erényekért lelkesedő ember

P. Pöhacker Balázs vonzó egyéniség volt. Évekig 
lehetett vele egy közösségben élni anélkül, hogy bár-
miféle súrlódásra sor került volna. Egyik alapvető 
tulajdonságának mondható, hogy megbecsülte az 
embereket, türelmes volt velük. Beszédben szűksza-
vúnak és megfontoltnak ismertük, de ha kellett, ak-
kor nem hátrált meg senki előtt: félelem nélkül mert 
kiállni a hatalommal szemben is, ha a rendtartomány 
érdekeiről volt szó. Ezek a vonzó tulajdonságai for-
dították többször is a provincia fi gyelmét személyé-
re. Válságos időszakban lett házfőnök Máriaradnán 
és Körösbányán, börtönviselten, ugyancsak válságos 
időszakban vette át a tartomány irányítását. Nem 
csoda, ha időnként panaszkodott szolgálata nehéz-
ségei miatt. Ezt még tetézte az is, hogy a vezetésnél 
jobban szerette a magányt, az elmélkedést, az imád-
ságot. Ez alakította ki benne a kiváló szónokot és 
lelki vezetőt. Sokan keresték fel, és kérték tanácsait 
lelkiekben.

Utolsó éveit csendben, sokat betegeskedve élte 
le. Észre sem vettük, 
hogy komoly beteg: a 
szenvedést méltósággal 
viselte. Állapotára való 
tekintettel lemondott a 
csíksomlyói házfőnök-
ségről, és Brassóba kérte 
magát. 1991–1992-ben 
a brassói rendház lakója 
volt. 1992. május 5-én 
halt meg. Fáradt testét 
nagy tömeg kíséreté-
ben a zárda kriptájában 
helyeztük örök nyuga-
lomra. Az örök Főpap, 
Jézus legyen jutalmazója 
mindazért, amit válságos 
időszakban az erdélyi 
emberekért és a ferences 
rendtartományért tett!

P. Pap Leonárd

Balázs –
élt és éltetett

A máriaradnai templom és kolostor, ahol Balázs atya
1951–1952-ben az internált szerzetesek házfőnöke volt
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P.  Daczó Lukács,
a Babba Mária hírvivője

P. Daczó Lukács Árpád Dédán 
született 1921. július 27-én. Fe-
rences szerzetes és néprajzkutató, 
a népi vallásosság egyik elismert 
szakembere.

Gimnáziumi tanulmányait 
Szászrégenben kezdte 1932-ben. 
1936-ban mint fűrésztelepi mun-
kás dolgozni kezdett, majd 1937-
ben folytatta a gimnáziumot. 

1940. augusztus 27-én lépett 
be a ferences rendbe. A novi-
ciátust Medgyesen, a teológiát 
Vajdahunyadon végezte. 1945. 
február 25-én tett ünnepélyes fo-
gadalmat, és 1946. május 19-én 
pappá szentelték. Marosvásárhe-

lyen volt hittanár, a Ferences Világi 
Rend, a Kiskordások és a Szent Ke-
reszt Szövetség igazgatója.

Az éppen berendezkedett kommunista hatalom azzal a céllal, 
hogy megfélemlítse, Lukács atyát 1948 decemberében és 1949 júliusá-
tól szeptember 29-éig letartóztatta, majd 1951. augusztus 20-án többi 
rendtársával együtt Máriaradnára hurcolták.

1952-től az esztelneki zárdában volt kényszerlakhelyes. Orvos híján 
gyógyította Esztelnek, Kurtapatak és Kézdialmás betegeit. 1957-ben a 
csíksomlyói kegytemplom igazgatójává nevezték ki. A templomot elő-
ször ő díszítette varrottasokkal, rakottas szőnyegekkel és felcsíki fekete 
kerámiával. 1969–1970 között a Kissomlyó hegyen helyreállíttatta a 
stációs kereszteket.

1970-től Szentágota, 1973-tól Kostelek, 1978-tól pedig Marosillye 
plébánosa volt. 1980-tól a marosvásárhelyi Szent Imre plébánián lett 
káplán, 1989-től pedig Fogarason házfőnök és plébános. Jelenleg a dési 
kolostor lakója.

Mint néprajzkutató jelentős tanulmányok és könyvek szerző-
je. Kötetei: Csíksomlyó titka. Mária-tisztelet a néphagyomány-
ban. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000; Hosszú utak 
megszomorodának. Archaikus népi imádságok, ráolvasók, szentes 
énekek Erdélyből és Moldvából. Magyar Napló, Budapest, 2003; Csík-
somlyó ragyogása. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2010.

Legfontosabb tanulmányai, cikkei: Még egyszer a folklóröntudat-
ról (Művelődés, 1979), A gyimesi Babba-Mária (Népismereti Dolgo-
zatok, Bukarest, 1980), A gyimesi Rekegő ((Népismereti Dolgozatok, 
Bukarest, 1981), Készülünk a csíksomlyói búcsúra. 1-5. rész (Vasárnap, 
1990. IV. 22–VI. 3.),

Népünk hitvilága, vallásos élete (In: S. Lackovits Emőke (szerk.): 
Népi vallásosság a Kárpát-medencében. Veszprém, 1991, 15–30.).

Megelőzte 
korát

Lukács atyához kötődik 
egy történet, amiről ma 
már bizonyára kevesen 

tudnak, vagy nem tulajdoní-
tanak neki fontosságot, lévén, 
ma már természetes, hogy népi 
hímzésekkel borítják az oltárt 
és festékes szőttessel a szentély 
padlóját. Ez azonban csak a II. 
Vatikáni Zsinat óta természetes, 
a népies díszítés az anyanyelven 
való misézéssel együtt terjedt el 
templomainkban 1965 után.

Lukács atya 1957-ben került 
Csíksomlyóra templomigazga-
tónak, itt szolgált 1970-ig. Korát 
megelőzve s mintegy előreve-
títve a II. Vatikáni Zsinat dön-
téseit, székely varrottasokkal és 
szőttesekkel díszítette a templo-
mot, helyettesítve az addig dívó 
selymet, bársonyt, úri hímzést. 
Mindezt a néplélek ismere-
tében tette. Népünk hitvilága 
című dolgozatában írja: „…amit 
tud a népünk, az évezredes tu-
dás, és amit hisz a népünk, az 
ugyancsak oda nyúlik vissza, 
ahol az ősi kinyilatkoztatás for-
rásai csörgedezni kezdtek. Csak 
éppen le kell hántani róla az út-
közben rárakódott sokféle hatás 
rétegeit. Erre aztán ráépíthetjük 
a krisztusi életszentség hitvilá-
gát!” Ennek a tudásnak és hit-
nek külső jele a kegytemplom 
népies díszítése is.

Sarány István

Lukács atya a dési kolostorban 2010-ben 
(Fotó: Borsodi L. László)
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Albert atya 
életének jutalma

„Somlyón én jól éreztem magam, mert aki Somlyón 
nem érzi jól magát, annak a fejével baj kell legyen. Hát 
nem?…” – így vélekedett csíksomlyói szolgálati helyé-
ről P. Bartók Albert, a köztiszteletnek, megbecsülésnek 
és szeretetnek örvendő Albert atya. Pedig kissé félve jött 
a kegyhelyre. Elmesélte, hogy miután Balázs atya beteg 
lett, és kérte elhelyezését Somlyóról, felvetődött annak a 
lehetősége, hogy Kolozsvárról Csíksomlyóra helyezzék. 
„Nem merek oda bemenni – mesélte első reakcióját –, 
mert… az a nagy templom… s egy ilyen kicsi, csükpük 
ember… Úgy éreztem, mintha nyomna… Úgy éreztem. 
Kolozsváron se nagyon szerettem a főtéri templomban 
prédikálni… Megsemmisül benne az ember, ott érzi iga-
zán, milyen kicsi”.

E szavak alázatról és tiszteletről tanúskodnak.
Albert atya azt is elmesélte, hogy rendtársának, örö-

meiben és szenvedéseiben sorstársának köszönhette, 
hogy eleget tehetett feladatának Csíksomlyón, Márk Jó-
zsef atya mindvégig mellette volt.

Pedig nehéz, mozgalmas időszakban volt az ő somlyói 
szolgálata, a rendszerváltás utáni felszabadulás öröme, az 
újjászerveződés kihívása jutott osztályrészéül. No meg a 
felszabadulás következményeként az egyre nagyobb sza-
bású pünkösdi zarándoklatok megszervezése:

„Aztán jött az első búcsú. Nem tudtunk lépést tar-
tani. Akkora volt hirtelen a felszabadulás, hogy szinte 
nem tudtunk lépést tartani vele. Igen-igen. A hegyre nem 
akart kiengedni a püspök úr, hogy a hegyen legyen a mi-
sézés, de mikor már kétszer bent volt a változás után – 
kétszer, ’90-ben és ’91-ben még bent volt –, nem fértek. 
S nem hogy Máriához nem jutottak fel, de még misézni 
se fértek. S milyen búcsújárás az? Egyik része elakadt a 
gimnáziumnál, arra a kicsi helyre mennyi fér be, 20 ezer 
ember, vagy mennyi fér be az udvarra? De kevés ehhez a 
megmozduláshoz. Bálint püspök úrnak az a fenntartása 
volt, hogy egyik része megérkezik 8-9-kor ki a hegyre, 
mit csinál délután 1-ig, fél 1-ig. De aztán erről József tett, 
mert programot csinált. Nem egyedül, hanem a tanárok-
kal, s ifj úsággal, s mindennel, úgyhogy kitöltötte ő ezt az 
időt. A leglényegesebb volt, ugye, ennek a megszervezése, 
hogy tényleg ne fajuljon se kirándulássá, se rendetlenség-
gé. Mert ha azt akartuk, hogy egy helyen, egy istentiszte-
leten közösen részt vegyenek, másképp nem lehet. Aztán 
ő is belátta.”

Még megérhette, hogy ő legyen az ünnepi szónok a 
búcsún. A maga szerénységével és humorával így emlé-
kezett erre a számára felemelő pillanatra, eseményre:

„Aztán tavaly én voltam az ünnepi szónok a búcsún. 
Hát azt eltévesztették, én azt hiszem… Mondtam Leó 
atyának: lehet, nem is élek addig. Azt mondta, nem baj, 
helyettesítünk. Nem azt mondta, jaj, dehogy halsz meg, 
én azt vártam volna, nem baj, helyettesítünk, hogy ha 

meghalsz. Nem fél-
tem, mert beleegye-
zett abba a témába, 
amit én akarok. A 
csángók ügyében 
mindvégig benne 
voltam, ismerem az 
embereket közelről, 
ismerem a problémá-
ikat… Azért mond-
tam az érsek úrnak, 
súgjon…”

Számos nehéz-
ségben, megpróbál-
tatásban volt része: 
háború, a háborút 
követő osztályharcos 
idők, a rend felszá-
molása, rendi tanul-
mányai megszűnte-
tésének kényszere, a három év kényszermunka, az önként 
vállalt kényszerlakhely – ugyanis önként csatlakozott 
internált rendtársaihoz Désen, s ott is végezte titokban 
teológiai tanulmányait, 1957-ben szentelte pappá ugyan-
csak titokban Márton Áron püspök. Felszentelt papként 
kerékpárral járta a Dés környéki falvakat, lelki gondo-
zásban részesítve a szórványban, pap nélkül élő magyar 
katolikusokat. Az általános amnesztia után, 1966-ban 
Vicébe került plébánosnak, ott szolgált öt évig. Az öt év 
alatt öt fi atalban fedezte fel a papi hivatás csíráját. Úgy is 
hívta őket: fi aim.

Ugyancsak öt-öt évet töltött Vajdahunyadon és 
Esztelneken, majd nyolc esztendőt Kolozsvárott. 
Hunyadon töltött éveire így emlékezett: „Hunyadon nem 
a rendházban laktam, hanem a kápolnában. A kápolná-
nak az első részét elfalazták, ahol az oltár volt, s ott jó 
kicsi szoba jött létre, de ott volt az oltár is, s volt két ágy, és 
én ott laktam. S a főnököm, Valérián atya a sekrestyében. 
23 évig a sekrestyében lakott. A nagy teológiából csak 
ennyit hagytak meg, ugye”.

A nehézségeken hivatástudata segítette át: „A hivatá-
somat nagyon szerettem, és soha meg nem bántam, akár-
milyen nehéz volt, akármilyen szegénység volt, akárhova 
osztottak be. Soha nem bántam meg, s most is, ha újra 
kellene, ezt kezdeném”.

Másoknak is azt ajánlotta, hogy ne hátráljanak meg a 
nehézségek elől. „Az ember nem kell elkeseredjen, nem 
kell soha se kétségbeessen, hanem bízzon abban, hogy 
akármilyen nehézség vagy betegség éri, vagy szenvedés 
éri, egyszer annak vége lesz, és húsvét lesz. Jutalma lesz 
annak az életnek, amit vittünk. Ez elég lesz.”

Sarány István

A rendszerváltás után „az újjászerveződés 
kihívása jutott osztályrészéül” 

(Fotó: Csíki Zsolt)
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Tizennégy év dési lágerélet 
után, amikor a nagy ferences 
közösség végképp feloszlott, 

elöljárói rendelkezés alapján én két 
évet (1967–1969) a háromszéki Zá-
gon plébániáján működtem. Időköz-
ben P. Daczó Lukács kérte az elöljá-
róságot, hogy engem helyezzenek át 
Csíksomlyóra. Ez be is következett 
1969. december 19-én.

P. Lukács mellett beletanultam a 
somlyói jámbor életbe. A papi tény-
kedésen kívül sokat gyakoroltam az 
orgonán. A szentmiséken többnyire 
én orgonáltam. Szabadidőben cso-
portos kirándulásokat tartottunk 
a környező hegyekre. Leginkább 
a Kis- és Nagysomlyó hegyére. A 
templomlátogató hívek létszáma 
megközelítőleg sem volt olyan nagy, 

mint napjainkban. A turisztika nem volt divatban abban az időben. 
Somlyóra csak imádkozni jöttek az emberek. A vallásügyi felügyelő 
falumbeli ember volt. Nem féltem tőle, nem is ártott nekem. Csak egy 
csomót fontoskodott. A Securitate csak a búcsús napokon (pünkösd-
kor és Mária nevekor) jelent meg felvigyázási szándékkal.

1970 őszén P. Lukács posztot cserélt P. Écsy Jánossal, aki Szent-
ágotáról jött ide. János atyával 11 évet töltöttem Csíksomlyón.

Az 1970-es években megindult a turisztika. Mind többen jöttek 
Somlyóra: ki búcsút járni, ki csodálkozni a szép templomon és a bú-
csújáróhelyen. Természetesen megszaporodtak a teendők is: a látoga-
tók fogadása, a szent hely bemutatása, a gyónók-áldozók kiszolgálása, 
a miseszolgáltatások bejegyzése. Tavasztól őszig volt tennivalónk elég. 
János atya szerénységgel párosult nagyvonalúságának köszönhetően 
olyan közmegbecsülésnek örvendett, hogy az akkori állami szervek is 
elhozták vendégeiket a templom megtekintésére. Ilyenkor, ha alkalmas 
volt, behívtuk a látogatókat, és egy pohár bor mellett elbeszélgettünk 
velük. Ezzel a nemes gesztussal, ferences szeretettel úgy lekenyerezte 
János atya az akkori vezető embereket, hogy szívesen siettek segítsé-
günkre, amiben csak tehették. Ennek volt köszönhető, hogy 1974-től 
kezdődően minden második évben külföldre mehettünk. Összejártuk 
Közép- és Nyugat-Európa híres búcsújáróhelyeit, meglátogattuk mú-
zeumait, műemlékeit. 1980-ban átutaztunk az Amerikai Egyesült Ál-
lomokba is.

Visszatérve a somlyói éveimre: János atya sokat javíttatta a kegy-
templom falait kívül-belül. Például 1973-ban kijavíttatta a templom 
belsejének festését, a külső oldalát, a kerítéseket, a templomteret lekö-
veztette stb. Én a „kifutófi ú” szerepét töltöttem be mindenhol, ahol ép-
pen szükség volt a segítségemre. Különösen miután 1972. január 6-án 
letettem a sofőrvizsgát! A bogárhátú Volkswagennel sokat fi ckándoz-
tam. A karbantartást, a tisztogatást úgy elvégeztem, hogy János atyá-
nak csak be kellett ülnie a kormány mellé, és nyomnia kellett a gáz-
pedált. Sok utat tettünk meg együtt, egészen a végső utazásig, amikor 
balesetben tönkrementünk, János atya pedig 1982 ápr. 19-én lelépett 
életünk színpadáról. 

Kilencvennapos kórházi kezelés után hazajöttem Somlyóra. Már 
itt találtam P. Pöackher Balázs gvárdián és provinciális atyát. Vele is 
hét évet töltöttem testvéri, jobban mondva alattvalói egyetértésben. 

József atya 2007-ben 
tartotta aranymiséjét

Kegyelmi évek 

Haldokló lombok őszi aranyán
Lépdelsz felénk Boldogságos Anyánk!
Nevednapján térdére hull a nép
S elviszi Hozzád megfáradt szívét.-

Őszi szél matat őszi lombokon,
Deressé vált már ifj ú homlokom,
Szívem meglódult, az őszt jelzi már,
Egyre törtebben, s fáradtabban jár.

De azért néha ifj an lobbanó
S rohan, mint gátjait vesztett folyó
Áttör völgyeken, áttör hegyeken,
s csilló örömmel elibéd megyen.

Fogadd el rozzant szívem Szűz Anya,
„Angyaloknak nagyságos asszonya”,
Régi rímek rétjén szállok Feléd
S viszem szívem, mindannyiunk szívét!

Hallgass meg minket boldog Szűzanyánk,
Életünkben mindig Te légy pátrónánk.
S holtunkban; őszi lombok aranyán,
Vígy magaddal Fiadhoz jó Anyánk!

Poór Bernát
Mária nevenapján
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József atya a számítógépe előtt. Ő indította el a kegyhely honlapját

Csendes, rendkívüli egyéniség volt. Papi működése a 
kegytemplomban példaértékű volt. Rendkívül szépen 
misézett, prédikált, és végezte az esküvői szertartást. 
Betegségeit panasz nélkül viselte. Csak akkor derült ki, 
hogy nehézségei vannak, amikor elhelyezését kérte Bras-
sóba. Szeretett időnként elutazni, s azt is szerette, hogy 
én azalatt itthon minden ügyet intéztem, ami csak adó-
dott. Búcsúk alatt leült gyóntatni, mert tudta, hogy én a 
rendházban lebonyolítom a forgalmat, különösen amikor 
a „bajuszos püspök” (vagyis az „imputernicsit”) jött felvi-
gyázási szándékkal és pár pohár misebor bevétele remé-
nyében. Ne is beszéljünk arról, amikor a hatalom emberei 
jöttek fi gyelmeztetni, nehogy valami zendülés történjen! 
Hát nekem kellett a garanciát vállalnom, sőt őket bátorí-
tanom: ne féljenek, ezek a búcsúsok imádkozni jönnek, 
hátsó szándék nélkül. 

Somlyón évről évre növekedett a búcsúra zarándokló 
hívek száma. Különösen pünkösdkor és a Mária neve bú-
csú alkalmával. A szentmiséket a templomban tartottuk. 
Sem a szabadban való misézést, sem a Kissomlyó hegyére 
való hagyományos körmenet megtartását nem engedé-
lyezték. Itt bent nem zavarta a hatóság, csak felvigyázta 
a búcsú menetét. A búcsúra jött nép így is: boldog volt, 
hogy köszönthette a Szűzanyát, ősi szokás szerint elimád-
kozva, elénekelve régi szép énekeit, imáit. A Kissomlyó 
hegyére csoportokban mentek föl, vagy a Jézus hágóján 
a keresztutat végezve. Ezt nem akadályozták. Az 1970-
es évek végére a búcsúsok létszáma elérte a 20 000-et, az 
1980-as évek folyamán a 25-30 000-et. 1990-től kezdve 
ismét megtarthattuk a pünkösdszombati zarándoklatot 
teljes egészében.

1989 őszén nemcsak a világváltozás következett be 
Somlyón, de a főnökváltás is. P. Bartók Albertet hívta 
meg utódjául Balázs főatya. Ő igen vonakodott, hogy 
nem méltó ilyen nagy helyre, de én vigasztaltam: „Ne 
ijedj meg, csak vállald el a posztot! Én majd mondom, 
mit kell csinálni. Aztán te is belejössz.” Hát ezt a jóaka-

ratú megjegyzést igen sokat hánytorgatta Albert atya az 
elkövetkező hét esztendőben, mert annyit uralkodott fe-
lettem és felettünk, de miután összerázódtunk, jól teltek 
az évek. Sokat küszködtünk a kolostor és az ingatlanok 
visszaigénylésével és visszafoglalásával. A külső, vissza-
vehetetlen ingatlanokat egyesíttettük, eladtuk, és abból 
építtettünk kerítéseket, vendégházat, és különböző javí-
tásokat végeztünk a kolostoron és a kolostorban. Fölösle-
ges lenne felsorolni mindent.

Isten kegyelméből és a rendi elöljáróság intézkedése 
folytán én magam is gvárgyánkodtam Somlyón három 
évet. Nem volt nehéz nekem, mert Albert atya pótolta 
gyengeségeimet. Megint csak együtt „uralkodtuk le” ezt 
a három évet. Mondhatom, hogy a rendházban ebben az 
évtizedben igazi ferences szeretet és jó testvéri közérzet 
volt. 

Az 1990-es években nőtte ki magát a pünkösdi za-
rándoklat igen nagy létszámúra. Természetesen évről 
évre újabb fejlesztéseket valósítottunk meg a búcsúval 
kapcsolatban. Évközben pedig a látogatók tömegét kellett 
fogadnunk, jóformán mi ketten. 

2000-ben nagy változás következett be a rendház és 
a mi életünkben is. Engem leváltottak, helyembe jött P. 
Bálint Kapisztrán házfőnöknek, vikáriusnak meg P. Ba-
kos Damján. Albert atyát áthelyezték Székelyudvarhelyre 
nyugdíjas gyóntató papnak. Mi örvendtünk a leváltásnak. 
Úgy gondoltuk, hogy a mi időnk lejárt. Jöjjön a friss erő!  
Én magam elhatároztam, hogy nem akarok a háttérből 
irányítani, legfeljebb tanácsot adnék, ha kérnének. Az el-
következő három évben teljes visszavonultságban éltem, 
gyóntatói és ökonómusi feladatomat hűségesen teljesítve.

2003-ban házfőnöki kinevezést kapott Somlyóra P. 
Bakó Pál atya, templomigazgatónak P. Timár Asztrik. Ők 
a kolostor megbillent erkölcsi egyensúlyát helyreállítot-
ták: a konyhaszemélyzetet lecserélték. Az egyházmegyei 
papsággal felvették a kapcsolatot. Újra teljes fényében ra-
gyogott a kolostor és a kegyhely.

2005-től P. Albert Leándert helyezték Somlyóra ház-
főnöknek. 

2008-tól 2012-ig P. Péter Arthur volt a házfőnök. Az 
ő uralmuk kellemes volt. Megbecsülték szolgálatomat, 
amennyit én gyengeségeim ellenére nyújtani tudtam. 
Gondoskodtak rólam betegségemben, nem terheltek 
meg túlságosan feladatokkal. Így lelki békességben töl-
töm a nyugdíjas életemet. Csak azt kérem Istentől, adjon 
annyi erőt, hogy tudjak még valamit, ha keveset is, dol-
gozni, és így hasznára lenni a rendháznak, elöljáróimnak 
és a szent Helynek.

Úgy látom, hogy csak ízelítőt tudtam adni a négy év-
tizedről. Nagyon terjedelmes lenne, ha mindent le akar-
nék írni.  Megköszönöm Istennek és a Szűzanyának a sok 
kegyelmet, amelyet somlyói szolgálatom alatt nyertem! 
Nagy kegyelem volt itt élnem és dolgoznom a kegyhely 
fenntartásán, az események lebonyolításán és az ősi ko-
lostor megszentelt falai között szolgálnom. Istennek le-
gyen dicsőség, a Szűzanyának hála és tisztelet!

P. Márk József

Csíksomlyón
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Élt egyszer egy férfi , akit mindenki szeretett. Bölcs és 
igazságos volt. És a férfi  vetette és aratta a búzáját, 
etette sertéseit, trágyázta a földjét. Egyszer egy esti 

séta alakalmával azt mondta a barátainak: „Ha a búzamag 
elhal, élet szökken elő. Nem kell félnünk a haláltól. Min-
den mulandó között megmarad egyvalami, mégpedig az, 
hogy szeretve vagyunk”. Egy napon meghalt. Halála után 
a rokonok keresték az örökséget, de csak egy elhasznált 
könyvet találtak, ami ezekkel a sajátos szavakkal kezdő-
dött: „A mi Urunk, Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki 
Ábrahám fi a volt, Dávid fi a...” (Mt 1,1).

Ha erre a történetre gondolok, Sztrátya István 
Romuáld ferences testvér jut eszembe, aki Jobbágyfalván 
született 1909. december 17-én. Már 15 éves korában be-
lépett a ferences rendbe. A habitust 1926. december 12-én 
öltötte magára, 1940. december 12-én véglegesen elköte-
lezte magát Szent Ferenc Rendjében: örökfogadalmat tett. 
Hűséges és tevékeny szerzetestestvéri szolgálatának állo-
máshelyei Vajdahunyad, Kőhalom, Marosszentgyörgy, 
Mikháza, Máriaradna, Dés, Marosvásárhely, Körösbánya 
és Csíksomlyó voltak. Csíksomlyóra 1973-ban érkezett 
kisegítés céljából, ahol végül haláláig, 2001. május 13-ig 
szolgált. Állomáshelyein szakácskodott, kántorkodott, 
ellátta a sekrestyési feladatokat, és vezette a kolostor gaz-
daságát. Erről testvérei tollrajzot készítettek.

Életét az imádságos lelkület, a szerénység, az aláza-
tosság, a szegénység, a türelem és az engedelmesség jel-
lemezte. Az ő lelkiismeretes, mindenre gondot viselő és 
mindenért aggódó természetével, sok-sok rendház körüli 
tevékenységével rendházunk és családunk gondviselője 
és őre volt. Soha nem mesélte el hivatásának történetét, 
amelyben mindvégig kitartott, még az üldözések ideje 
alatt is. 

Régi mondás: „Ki mint él, úgy hal meg, ki mint meg-
hal, olyan lesz az örök élete”. Romuáld testvér rendtársai 

szerint úgy élt a rend-
házban, mint egy „pici 
pillangó”, aki egyszerű-
en, feltűnés nélkül je-
len volt a közösségben 
mindenki szolgálatára. 
Egyik délután pedig 
éppen ilyen feltűnés 
nélkül elröpült közü-
lünk: Isten kezéből 
Isten kezébe, 92 éve-
sen, 75 év szerzetesség 
után.

Ha végignézzük 
életét, nem alkotott na-
gyot, de ahogyan min-
denki visszaemlékszik, 
csendesen végezte fel-
adatait, sokszor erején 
felül dolgozott, kipró-
bálva saját magát.  A kolostor „őrangyalának” is nevezték, 
egyszerűségével nem távolította el magától a testvéreket, 
hanem még jobban megszerettette magát.

Utolsó napjaiban bementem szobájába. Ezt a látoga-
tást soha nem fogom elfelejteni. A következőket mondta, 
érezve, hogy az a gyertya, amelyet születésekor meggyúj-
tottak, hamarosan utolsót fog lobbanni: „Nem tudjuk, 
mikor jön az Úr, mikor kéri számon lelkünket, de én ké-
szen vagyok a vele való találkozásra. Most már nem tu-
dok egyebet mondani, csak azt, hogy kérem a jó Istent, 
bocsássa meg minden bűnömet, és vezessen el az örök 
életre!”

Temetése Csíksomlyón 2001. május 16-án volt. A 
kegytemplom kriptájában nyugszik.

Fr. Urbán Erik

Egy igazi ferences:
fr. Sztrátya Romuáld

József atyával az oltárnál. Romuáld 
testvér igyekezett mindig a háttérben 

maradni

A barátságok még ma is tartanak
– Beszégletés Bartalis Máriával, a kegytemplom egykori kántorával – 

Bartalis Mária hosszú időn át volt a csíksomlyói 
kegytemplom kántora. Szerény egyénisége hoz-
zátartozott a kolostorhoz, a templomhoz, szép 

énekhangja nélkül nehezen lehetett aelképzelni az it-
teni szentmiséket. Manyika – mert így szólította min-
denki – nyugdíjasként is szívesen emlékszik a kegy-
templom és az emberek szolgálatában eltöltött időre. 

– A hatvanas évek elején lett a kegytemplom kántora. 
Hogyan választotta ezt a hivatást?

– 1964 januárjától kezdtem a kegytemplomban dol-
gozni. Már azelőtt is jártam oda a templomot díszíteni és 

tanulni. Volt egy idős kántor néni, Kovács Jenőné, An-
nus néni, aki felajánlotta, hogy minden ellenszolgáltatás 
nélkül kezd tanítani. Megkért, hogy amikor orgonál, néz-
zem, a pap hol jár, mikor kell megállni az énekkel. Olyan 
jó gyakorlatra tettem szert, hogy amikor kezdtem orgo-
nálni, már elég volt a szemem sarkából lenézni… Most 
is szívesen emlékszem rá, ő akkor már hetvenen túl volt, 
de kristálytiszta hangja volt. Eleinte próbaidőre, fél nor-
mával vettek fel, orgonáltam, és a sekrestyési teendőket is
elláttam. Utána egy évvel már egész normás szolgálat lett. 
Akkor Lukács atya volt a házfőnök és templomigazgató, 
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János főatyáék még börtönben voltak. Jóval csendesebb 
volt akkor az élet. De helyiség sem volt, mert a rendház-
ban iskola működött. Udvarrész is csak picike volt, ahova 
ki lehetett járni. 

– Volt-e kitéve zaklatásnak munkahelye, munkája mi-
att?

– Akármilyen kommunizmus ideje volt, nem kel-
lett félni. Azt mondhatom, hogy tényleg szabadon le-
hetett dolgozni. Ez azért volt jó, mert sok gyerek felnőtt 
a kezünk között. Misék után jóízűeket beszélgettünk, 
decemberben Mikulás-járást rendeztünk. Az úgyneve-
zett inspektorok akkoriban meg-megjelentek. Amikor 
odakerültem, volt egy Kocsis nevezetű. Engem soha nem 
zaklatott, de azért nagyon meg akart felelni a hatóságok-
nak, rámenős volt. Utána a József atya szülőfalujából jött 
egy Bogos nevezetű inspektor. Azt hiszem, székely becsü-
let is volt benne, és József atya iránti tisztelet is, így tőle 
sosem kellett félni. Kegytárgyakat is kezdtünk árulgatni, 
ő elnézte. Olyan is előfordult, hogy pünkösdi búcsún 
odaszólt, Manyi, pillanatra zárják be a fi ókokat. Mert jöt-
tek a még nagyobb ellenőrök. A sekrestyén végigmentek, 
utána pedig ismét szólt, hogy na, kinyithatják. 

– Említette, hogy sok gyerek felnőtt a kezük között. Mi-
vel vonzották a templomba őket?

– Természetes szeretettel. Mint egy családban, ahol 
a gyermek jól érzi magát. Jó, egészséges légkör volt, s 
azt nagyon szerették. Nem tudom, hány generáció nőtt 
fel mellettem, és ezek a barátságok még ma is tartanak. 
Bennük is megmaradt valami olyan, amit senki nem tud 
elvenni tőlük. 

Az atyáknak jobban kellett vigyázniuk. Tudom, Lu-
kács atya idejében a keménykezű inspektor megkérdezte, 
hogy fi atalok szoktak-e oda járni, könyveket szokott-e 
adni. De hála Istennek, én háttérben voltam. Igaz, Bogos 
inspektor egyszer megkérdezte, nem akarok-e tovább ta-
nulni. Tudtam, hogy aki akarna, azt segítik, de megfele-
lő ellenszolgáltatásért. Azt válaszoltam, hogy én nagyon 
meg vagyok elégedve, és szeretem a munkámat. Mert 

akkor – ez most is így 
van – a lányok csak 
magánúton tanulhat-
ták ki a kántorságot. 
1963–64-ben Désen 
Valér testvér tanítga-
tott.

– Lukács atya 
után Écsy János atya 
lett a házfőnök. Mi-
lyen volt vele dolgoz-
ni?

– 1969-ben jött 
ide József atya,  1970-
ben János atya. Nagy 
emberség volt benne. 
Amikor lejött és szét-
nézett a templomban, 
biztos voltam benne, 
hogy valami újítás 
lesz. Művészettörté-
netet is tanított, volt szépérzéke. Amikor a régi szószéket 
ki akarták cserélni és odaadni az esztelneki rendháznak, 
János atya eredetileg plüssel akarta díszíteni. De kikérte 
a véleményemet, én pedig azt kérdeztem, nem lehetne a 
templomot díszítő népművészeti szőnyegekhez hasonló 
díszítést tenni rá? Másnap Pálfalván megrendeltre a szőt-
teseket, és azokkal a betétekkel együtt vitték Esztelnekre 
a szószéket. 

– A szentmisék énekeinek kiválasztásában szabad keze 
volt?

– Teljesen. Egy darabig, balesete előtt a kicsi misé-
ket József atya végezte, addig én orgonáltam. A nagymise 
előtt gyóntatott, utána feljött, és akkor együtt énekeltünk. 
Balázs főatya idejében már ő biztatott, hogy tegyem le a 
kántorvizsgát, mert nyugdíjazásnál sokat fog számítani. 
Igaza volt. 1985-ben tettem le a vizsgát. Sok kántor vizs-
gázott József atyánál, de ő azt mondta, jobb, ha Gyula-

fehérvárra megyek vizsgázni, ne mondják, 
hogy kedvezett nekem. 

– Mondhatjuk azt is, hogy baráti kap-
csolat alakult ki az atyákkal.

– Abszolút tiszta lelkű emberek voltak. 
El-elmondtak az életükből, a börtönéve-
ikből sok mindent. János főtaya is, Balázs 
főatya is Hunyad környékéről származott. 
Fidél főatya jegyezte meg egyszer, hogy a jó 
Isten ezekből az emberekből három ágyás-
sal kellett volna teremtsen. Máriaradnán, 
a deportálás idején ők voltak, akik prog-
ramot készítettek elő, nyelveket tanítottak, 
hogy a szerzetesek hasznosan töltsék az 
időt. A napi programot az imádság mel-
lett tanítással, tanulással töltötték ki. Ezek 
olyan példás dolgok, hogy az ember az 
életben fel tudja használni. 

Takács Éva
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A barátságok még ma is tartanak

A kegytemplom sekrestyéjében 
található oltár részlete

Bartalis Mária több évtizedes kántorkodása alatt jól kiismerte 
a kegytemplom orgonáját
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Könyvek 
             - Interjú Muckenhaupt Erzsébettel, a 

                                                                      

A csíksomlyói ferences kolostor szerzetesei attól 
való félelmükben, hogy a kommunista hatalom 
emberei elkobozzák és államosítják a tulajdo-

nukat képező ősnyomtatványokat és régi könyveket, 
köztük a Kájoni-kódexet, 1944–1948 között elrejtették, 
illetve befalazták. Csak 1980-ban, illetve 1985-ben ke-
rültek elő.

Borsodi L. László: Mit tudott a szakma a ferencesek 
elrejtett kincseiről addig, amíg 1980-ban, illetve 1985-ben 
elő nem kerültek a falból?

Muckenhaupt Erzsébet: Az 1980-ban előkerült köny-
vek, valamint az 1985-ben megtalált ősnyomtatványok és 
a Kájoni-hagyaték egy része nem voltak ismeretlenek a 
szakma számára: a középkori zenei pergamenkódexek-
kel, az iskoladrámákkal, valamint a Kájoni-hagyatékkal 
irodalomtörténészek, zenetörténészek már korábban is 
foglalkoztak. Az említett könyveknek egy része szerepelt 
az 1882. évi budapesti történelmi és az 1896-os orszá-
gos millenniumi kiállításon, részben feldolgozták, vagy 
legalábbis számba vették őket. A második világháború 
után az 50-es években azonban hiába keresték a kutatók 
a köteteket, nem találták sehol. Jó ideig nem beszélt ró-
luk senki, maguk a szerzetesek nagy titokként kezelték az 
ezzel kapcsolatos információt a ferences renden belül is.

Haba Henrik: Mit tudott meg a korabeli közvélemény 
a könyvek megtalálásáról?

M. E.: Míg az 1980-as leletről szinte semmit nem tu-
dott meg a közvélemény, az 1985-ösről valamivel többet. 
Tulajdonképpen a 1985-ös történet is 1980-ban kezdő-
dik. János atya (P. Écsy János OFM 1919–1982, csíksom-
lyói házfőnök, tartományfőnök) jó kapcsolatban volt 
velünk, a csíkszeredai múzeum munkatársaival, és már 
akkor, amikor 1980-ban a Mária-lábától előkerült az el-
rejtett könyvek egy része, elmondta, hogy úgy tudja, idő-
sebb rendtársai az ősnyomtatványokat a refektóriumban, 
vagyis az ebédlőben rejtették el. Úgy tudta, egy szekrény-
nyel együtt falazták be a könyveket. Azt is hozzátette, 
neki fel kell vennie a kapcsolatot az idősebb ferencesek-
kel, hogy pontosabb információkhoz jusson. Tehát már 
1980-ban fel voltunk készülve, hogy folytatjuk a kutatást, 
amely azonban egy ideig félbeszakadt, mert 1982-ben 
János atya autóbalesetben elhunyt, és mi korábban nem 
kérdezhettük meg, hogy kivel fogja felvenni a kapcsola-
tot a renden belül, azaz nem derült ki számunkra, hogy 
a ferencesek közül ki tud a könyvek sorsáról. János atya 
halála után végül Jakó Zsigmonddal (1916–2008, romá-
niai magyar történész, művelődés- és gazdaságtörténész, 
levéltáros, paleográfus) beszéltem arról, hogy lehet, a 
könyvek valahol a csíksomlyói zárdában be vannak fa-
lazva, és mit szól hozzá, mit tegyünk. Arra bíztatott, hogy 
mindenképpen meg kellene nézni, tényleg a falban van-
nak-e, mert ha igen, akkor tönkremehetnek, ha nem lé-
pünk időben.

György Szilárd: Mit tartalmazott az 1980-as könyv-
lelet?

M. E.: 50 kéziratot és 12 nyomtatványt tartalmazott. 
A kéziratok a somlyói könyvtár legértékesebb kötetei 

közé sorolhatók, 
hiszen ezek mind 
unikumok. Példá-
ul a ferences per-
gamenkódexek a 
XV–XVI. századi 
erdélyi kódexfes-
tő és könyvkötő 
művészet fontos 
darabjai. Négy 
kézirat Kájoni 
János munkája, 
köztük az úgy-
nevezett Fekete 
Könyv, vagyis az 
erdélyi ferences 
őrség története, 
és a nagy latin-
magyar versgyűj-
temény. A szer-
zetesek Losteiner 
Leonárd ferences 
atyának a som-
lyói rendház 
történetét tárgyaló kéziratos munkáját, valamint a csík-
somlyói iskoladrámák kéziratos szövegét is a kegyszobor 
védelmébe helyezték.

H. H.: Jakó Zsigmond tanácsára kezdődött el a zárda 
falainak kopogtatása…

M. E.: Igen, 1985. április 11-én fél 11-kor kezdtük 
meg a kutatást. Végül a refektóriumban, a tároló szekrény 
mögött találtuk meg az ősnyomtatványokat és más régi 
könyveket. A keleti oldalon volt négy, utólag befalazott 
ablakfülke, és az ajtótól számítva a harmadik befalazott 
ablakfülkében voltak a könyvek, éppen a tároló szek-
rény mögött. Lebontottuk, és mögötte látszott, hogy van 
egy cementezett folt, amelyet felnyitottunk, és ott voltak 
a könyvek, sajnos nagyon rossz állapotban, mert a föld 
szintjére helyezték el őket. Horgonyzott lemezdobozban 
voltak tárolva, de a falból és a földből kiszivárgó nedves-
ség miatt erős biológiai károsodást szenvedtek. Egyetlen 
penészburok volt az egész lelet: a könyvek lapjai egy-
máshoz tapadtak, tömbösödött állapotban voltak, nem 
lehetett őket lapozni. 33 könyvet – amelyek közül egy ki-
vételével mindegyik ősnyomtatvány – menthetetlennek 
nyilvánítottak a szakemberek. Tekintettel az állapotukra 
– kizárólag szakmai érvek alapján – muszáj volt lépni a 
könyvek érdekében: Bukarestbe szállíttattuk.

Gy. Sz.: Kik voltak jelen a kibontásnál?
M. E.: Balázs atya (P. Pöhacker Balázs OFM 1917–

1992), az akkori ház- és tartományfőnök nem volt ott-
hon. Azt sem tudom, tudott-e róla. Rajtam kívül József 
atya (P. Márk József OFM, aki 1969-től a csíksomlyói 
rendház lakója) volt jelen a kinyitásnál, valamint János 
Pál, aki akkor már nem volt múzeumigazgató, hanem a 
Városi Művelődési Bizottságnak volt az elnöke. Ő úgy 
került be a társaságba, hogy jó viszonyban volt József 

Muckenhaupt Erzsébet, a több évszázados 
ferences könyvkultúra elhivatott kutatója 

(Fotó: Péter Előd)
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atyával, és ezért neki szóltam. Mindig igyekeztem a rend számára is bizalmas 
embereket megkérni a munka megszervezéséhez és kivitelezéséhez.

Mivel a kommunista hatalom 1948 után minden egyházi épületet, így a 
csíksomlyói zárda épületének nagy részét is államosította, és a refektórium 
éppen a kolostor épületének az iskola fennhatósága alá tartozó részében volt, 
ezért a fal kibontásához engedélyt kellett kérnünk az iskola vezetőségétől. Ha 
jól emlékszem, Elisabeta Andrei volt akkor az igazgató, aki lehetővé is tette a 
munkát, amelynél jelen volt még az iskola gondnoka is.

B. L. L.: Végül minden restaurált nyomtatvány hazakerült Bukarestből és 
az ország többi városából is. Hogyan?

M. E.: Most már minden itthon van: utánajártam, és mindent hazahoz-
tam. „Természetesen” a fővárosból nem akarták visszaadni ezeket az értékes 
ősnyomtatványokat és a régi kéziratos könyveket sem. 1990-ben, a rendszer-
váltás mámorában rögtön az volt az első dolgunk, hogy Bukaresthez folya-

modtunk: adják visz-
sza a könyveket. Úgy 
gondoltuk, kérésünk 
megalapozott: a sokat 
utaztatott könyvek a 
Székelyföld, pontosab-
ban a csíksomlyói fe-
rences kolostor jogos 
tulajdonát képezik. Vé-
gül úgy oldottuk meg a 
problémát, hogy szer-
veztünk egy országos 
restaurálási-konzervá-
lási konferenciát. Azt 
mondtuk: szeretnénk 
egy restaurálási kiál-
lítást szervezni a kon-

ferencia alkalmából, 
amelyen ki szeretnénk 
állítani a könyveinket 

is, és kérjük, adják át nekünk. Nyilvánvaló volt azonban, hogy mit akarunk: 
véglegesen hazahozni. Emberségüknek és szakmai együttműködésüknek kö-
szönhetően a bukarestiek ebbe hallgatólagosan bele is egyeztek. 1993 októ-
berében volt az a konferencia, amelyen aztán kiállítottuk a végre hazakerült 
nyomtatványokat. Most minden itthon van, be vannak leltározva.

H. H.: Az Ön véleménye szerint mi lehet a jelentése az ősnyomtatványok-
nak a csíki ember számára?

M. E.: Az ősnyomtatványok olyan kincsek, amelyek nemcsak a csíki és 
a magyar művelődés, hanem az egyetemes zene- és művelődéstörténet szá-
mára is fontos kéziratok, nyomtatványok. Nagyon büszkéknek kell lennünk 
ugyanakkor arra is, amit a csíksomlyói és az erdélyi ferencesek tettek a csíki 
emberekért, amit misszionáriusi munkájukkal vállaltak értünk. A Kájoni-kó-
dex és az ősnyomtatványok másik üzenete, hogy itt, a peremen a középkortól 
kezdődően Csíksomlyó a magyar és az európai műveltség, könyvkultúra és 
ferences szellemiség jeles központja.

(Az interjú hosszabb változata itt olvasható: A Márton Áron Gimnázium 
Évkönyve a 2009–2010. tanévről, 262–276.; Keresztény Szó. Katolikus kultu-
rális havilap. XXII. évfolyam 1. szám. 2011. január, 4–10.)

Lejegyezte:
Borsodi L. László, György Szilárd, Haba Henrik

a falból
Csíki Székely Múzeum muzeológusával -
                                             (részletek)

Jelenleg a Csíki Székely Múzeumban őrzik a 
Kájoni-kódexet (1634–1671)

(Fotó: Péter Előd)
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„A somlyói évek?  Hát küszködtünk. „A somlyói évek?  Hát küszködtünk. 
Ott is először csak  úgy volt, hogy a kápolna, Ott is először csak  úgy volt, hogy a kápolna, 
csak az volt meg, s mellette a József atya csak az volt meg, s mellette a József atya 
szobájánál volt a határ,  illetve a fal. szobájánál volt a határ,  illetve a fal. 
Csak annyi volt meg. Csak annyi volt meg. 
Három kicsi szoba volt,  s az ebédlő. Ebédlő? Három kicsi szoba volt,  s az ebédlő. Ebédlő? 
Illetve a kápolna bejárata,  az volt az ebédlő.”Illetve a kápolna bejárata,  az volt az ebédlő.”

(P. Bartók Albert visszaemlékezése (P. Bartók Albert visszaemlékezése 
Sarány István Sarány István Erdélyi Fioretti  Erdélyi Fioretti  című könyvében)című könyvében)
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