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Kedves testvéreim! Jubileumi missziónk célja nem más, mint felfrissíteni 

emlékezetünket, kiásni kincseinket, ráeszmélni arra, mit kaptunk ezer év Kár-
pát-medencei ittlétünk alatt Istentől, és azzal mit kezdtünk, illetve hogyan lép-
tünk tovább a következő ezer év felé. Természetesen azért frissítjük fel emlé-
kezetünket, hogy hálát adjunk Istennek mindazért, amit az ezer év alatt nyújtott 
népünknek, magyar egyházunknak. A hála szemüvegén keresztül tekintünk si-
kereinkre és kudarcainkra, elért eredményeinkre és hiányainkra, nemzetközi 
mércével mért teljesítményünkre csakúgy, mint melléfogásainkra, ballépéseink-
re, vagy történelmi léptékű traumáinkra és fájdalmainkra. Nem vagyunk semle-
gesek, nem mindegy számunkra, mi miért történt, de nem is akarunk bűnbakot 
és felelőst keresni, nem állítunk senkit a történelem ítélőszéke elé. Isten a tör-
ténelem ura, és ő rendezi el gondviselő Szent Fölségével az események össze-
függéseit, ő engedi megtörténni a botrányosat és az emberileg elképzelhetetlent 
egyaránt. Népmissziónk arra is jó, hogy számba vegyük múltunk nagy és esetleg 
kevésbé látványos eseményeit, felhozzuk újra a köztudatba, hogy fiatal és idős 
egyaránt tudatosítsa: van, amire büszkének lennünk, vannak nemzeti 
karizmáink, amelyet mi is letettünk Európa és az egyetemes Egyház asztalára, el 
nem hanyagolható, illatos virág vagyunk mi is Isten virágoskertjében. Ahhoz, 
hogy átláthatóbb legyen missziós történelemóránk, vegyük azt időrendben, 
három nagy korszakra bontva. 
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A magyarság megjelenése teljesen megváltoztatta a középkori Kárpát-

medence, és benne Erdély térképét. Azzal pedig, hogy az Erdélybe betelepült 
magyarok a nyugati kereszténységhez csatlakoztak, indulásból meghatározták 
ennek a tájnak az arculatát. Szent István király tudta, hogy Magyarország köz-
pontjától messze esik Erdély, és ezért fontosnak tartotta, hogy Gyulafehérváron 
külön püspökséget alapítson, amellyel átfoghatja a keleti magyarok területeit. A 
Maros mentén ekkortájt már több magyar település is volt, így Gyulafehérvár a 
magyar lakta területek központját képezte. Gyulafehérvár története kezdettől 
fogva tehát összefonódik az erdélyi magyarság történetével. Az erdélyi egyház-
megye központjaként, püspökeinek székhelyeként olyan anyatemplomot mond-
hat magáénak, amely az egyetlen, jóformán teljesen épen megmaradt és haszná-
latban álló, román kori székesegyház a középkori Magyarország területén.  

Hálásak lehetünk a nagy királynak, és büszkék lehetünk rá, amiért ilyen nagy 
gonddal szervezte meg az erdélyi püspökséget, kezdve a templomépítésektől egé-
szen a szerzetesrendek, a missziósok munkájáig. Hálásak lehetünk Istennek őse-
inkért, akik aránylag rövid idő alatt 1083 településen 1180 templomot építettek, 
amelyek közül nagyon sok most is fennáll. Ezek a templomok európai mércével 
mérve is művészi remekműveknek számítanak. Hálásak lehetünk őseinknek, akik 
nem sajnálva az áldozatot és a hozzáértést, fenntartották és bővítették egyházi 
intézményeinket és iskoláinkat. Méltó és illő felemlegetnünk azt is, amit sokan 
nem tudnak, hogy az a II. Szilveszter pápa, aki szent István királyunknak koronát 
küldött, a kor legnagyobb tudósai közé tartozott. Ő vezette be először Európá-
ban az arab számok használatát, és ő volt az, aki megalkotta a világ első ingaórá-
ját Franciaországban, a reimsi székesegyházban. És, ha már egyházi személyeknél 
tartunk, hadd emlékezzünk meg a jubileum kapcsán az erdélyi egyházmegye nagy 
papjairól, a honfoglalás utáni századokból. Nagyon sokat köszönhetünk a hitújí-
tás előtti nagyjainknak, akik nemcsak az igét hirdették, hanem a népet szellemi-
leg, kultúrájában, műveltségében és életminőségében is felemelték: 

Sándor, a gyulafehérvári székeskáptalan első ismert prépostja (1217), aki részt 
vesz II. Endre keresztes hadjáratában, és gondoskodik a magyar sereg átszállítá-
sához szükséges hajókról. 

Lépes György püspök, aki 67 évesen Hunyadi János oldalán lóra ül és harcol a 
törökkel. 

Geréb László püspök, Mátyás király unokatestvére, aki korát megelőzve előír-
ja a népnyelv használatát a szentségek kiszolgáltatásánál. 

Megyeri János gyulafehérvári kanonok, aki előbb Budán a király titkára, és a 
Janus Pannoniust követő hazai latin verselők kiválósága. És akinek Erdélyben 
gyűjtött híres római kori felirat — gyűjteménye, amely Sarmisegetuza felfedezé-
sét is tartalmazza — tudományos szempontból is vitathatatlan értékű. 
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Méltatlanul elfelejtettük például Lászai János telegdi főesperest, neves huma-
nistát, aki gyulafehérvári főesperes kanonok lévén nemcsak lelkipásztori munkát 
végez, hanem felépítteti a székesegyház Szentlélek- vagy később róla elnevezett 
Lászai-kápolnáját. Aki megjárta a Szentföldet, Egyiptomot, majd Rómában halá-
láig a magyar zarándokok gyóntatója volt. 

Gondolhatunk Küküllői János főesperesre, a királyi kancellária jegyzőjére, aki 
az 1360-as években megírta Lajos király életrajzát, amely gyakorlatilag a magyar 
irodalom első világi életrajza. 

Vitthy János gyulafehérvári kanonokot, aki 1414-ben a bécsi egyetem rektora. 
Emlékeznünk kell István papra is, aki 1264-ben, mivel önvédelemből embert 

ölt, Rómába zarándokolt, hogy a pápától feloldozást nyerjen. 
Ugyanígy Wolphard Adorján kolozsvári plébánosról sem feledkezhetünk meg, 

aki az első latin nyelvű magyar nyelvtan szerzője. 
Papjaink és szerzeteseink kezdettől fogva magyarul tanítottak és prédikáltak, 

még akkor, is, ha a mise szövege latin volt. És első magyar népdalaink is egyházi 
énekek voltak, hiszen a kultúra — a vallási és népi egyaránt — a magyar nyelven 
keresztül ivódott bele a lelkekbe. 

De emlékezzünk a több száz szerzetesre és papra, akik a több ezres civil la-
kosság mellett életüket áldozták a mohi csatában, a tatárjárás idején. Rajnald er-
délyi püspök is a mohi csatában adta életét hazájáért és egyházáért 1241. április 
11-én. Ház-haza és egyház tényleg egy családot, egyet jelentett akkor az erdélyi 
katolikus magyar számára. A magyar püspökök többségére és számos kardforga-
tó papra is gondolhatunk, akik Mohácsnál vesztek oda, miközben a nyugati 
egyetemeken mások a reformáció és hitújítás eszméit tanulták. 

 
II.II.II.II.�Ã�hitújítás�korº�és�tºnulságºi��Ã�hitújítás�korº�és�tºnulságºi��Ã�hitújítás�korº�és�tºnulságºi��Ã�hitújítás�korº�és�tºnulságºi�————����MáriMáriMáriMáriº�¿eréziº�és�¿riºnonº�¿eréziº�és�¿riºnonº�¿eréziº�és�¿riºnonº�¿eréziº�és�¿riºnon����

 
Erdély a vallásbéke szimbóluma, hirdetik országszerte ma is, és sokféle ke-

resztény felekezet megfér egymás mellett, tapasztaljuk. 
De hálátlan dolog lenne elfelejteni azt, hogy Erdélyben, az új seprű jól seper 

mondás alapján a katolikus egyházat szinte teljesen megsemmisítették az újkor 
küszöbén. A híres tordai vallásbéke nem annyira a sokat hangoztatott tolerancia 
jegyében zajlott, sokkal inkább a katolikus vallás ellehetetlenítése volt a cél, ha-
talmi segédlettel. Ami be is következett. Nincs értelme tehát, erre hivatkozva 
úgynevezett jogokat hangsúlyozni... Sokszor összemossák még történészek is a 
nemesség és az erdélyi püspökök visszaéléseit a török hódoltság idején, de elfe-
lejtik, hogy a püspökök és a papok mindig a nép mellett álltak, sokszor a király és 
a nemesek érdekei ellenében is. Hadsereget és ellenállást szerveztek, és Erdély vi-
szonylagos önállóságát képviselték a császáriakkal, a törökkel vagy a császárral 
szemben is. Gosztonyi János püspököt, a kor híres humanista műveltségű főpap-
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ját is azért kínozták halálra, mert nem vallotta a lázadás és az erőszakos megoldá-
sok elvét Dózsa és Luther híveivel szemben. Fráter György pálos szerzetest, er-
délyi kormányzót, bíborost is azért gyilkoltatták meg, mert a főurak és a császár 
érdekeivel szemben ő Erdély függetlenségét akarta biztosítani, miközben 
Szapolyai János, vagy János Zsigmond a hatalmi érdekeket tartotta szem előtt. 
Arról már nem is beszélve, hogy a katolikus templomok nagy részét a hitújítók 
erőszakkal elvették, műkincseket és levéltárakat, képeket és szobrokat semmisí-
tettek meg és a katolikus papságot elűzték. Az egyházi vagyonra akartak minde-
nütt szert tenni, miközben hatalmi harcaikban az volt a fő elv, hogy kié a hata-
lom, azé a vallás is. Érdekes egyébként, akár szociológiai kutatás tárgyát is ké-
pezhetné, hogy a hitújítás mennyivel könnyebben ment ott, ahol nem volt vagy 
kevés volt a szabad székely, és annál több a jobbágy. És ezeknek a székelyeknek 
a gerince, tartása az évszázadok alatt megtört. Részrehajlóbbak, befolyásolhatób-
bak, puhányabbak, kétszínűbbek lettek. Ha valaki összehasonlítja ilyen szem-
pontból Csíkot, Gyergyót vagy Felső-Háromszéket például a Küküllő mentével, 
megdöbbentő eredményekhez, meglepetésekhez jut.... 

Az erdélyi fejedelemség idején is csak a katolikus fejedelmeknek köszönhető, 
hogy néhány püspök, pap és szerzetes a székelységben tartotta a katolikus hitet 
és öntudatot. Megfigyelhetjük székely népünk történelmében is, hogy a katolikus 
székelység harcok és életáldozata árán is megőrizte magyarságát és hitét. Ezért 
tanúsított ellenállást János Zsigmond erőszakos hitújításával szemben, és ezért 
ad ma is hálát a csíksomlyói Szűzanya lábainál. A Mária iránti ősi székely tisztelet 
és a Rómához való hűség tartotta meg egyházmegyénkben az életerőt és táplálta 
a hitet, elkötelezettséget Szent István királyunk öröksége mellett. A tárgyilagos 
elfogultság hitem és meggyőződésem, egyházam nagy családja iránt mondatja azt 
is, hogy a reformációnak sikerült megosztani a székelységet és elindítani a puri-
tán, lecsupaszított kereszténységet, miközben a katolikus székelyek nem tudták 
elviselni az elnyomást, szabadságjogaik eltiprását, és ezért kellett Madéfalván is 
annyi vérnek folynia. És ez még akkor is érvényes, ha a Gondviselő Isten szem-
szögéből a történelemben nincsenek véletlenek. A nagy világnézeti szabadságért 
— amit a hitújítók előszeretettel hangoztattak — Erdélynek nagy árat kellett fi-
zetnie. Nemcsak egyházunk évezredes kincseitől vált meg — oltáriszentség, Má-
ria-tisztelet, a papi szolgálat tisztelete, szimbólumaink, képeink, hagyományaink 
megtartó ereje —, hanem, véleményem szerint, teret adott a felhígulásnak, a rela-
tivizmus vagy viszonylagosság szabadosságának, háttérbe szorítva ezzel a gyer-
mekvállalás, család, házasság szentségét, és utat nyitva az önzésnek, az oszd meg 
és uralkodj hatalmi érdekeken alapuló világi politikának is. A 16. század végére a 
püspökség vagyon, szervezet és vezető nélkül maradt, a papság létszáma ijesztő 
mértékben lecsökkent, szeminárium nem működhetett, a jezsuitákat kiutasították 
az országból, sőt a világi hatalmasságok még a pápára is nyomást gyakoroltak, 
hogy feloszlassa a rendet. Erdélyt kezdettől fogva „ellepték” a szerzetesek: ben-
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cések, ferencesek, pálosok, ciszteriek, ágostonosok, később a már említett jezsui-
ták is, akik életüket szentelték nemcsak hivatásuknak, hanem ezen belül annak a 
szolgálatnak, amellyel a népet művelik és felemelik. Jótékony hatásuk, munkájuk 
gyümölcse felbecsülhetetlen. Ezért nem helytálló az a vád sem, amellyel Róma felé 
mutogatunk, hogy bezzeg nem törődött a csángókkal és hagyta, hogy elrománo-
sodjanak. Hiszen a reformáció érdekes módon megállt a Kárpátok karéjánál, mi-
közben száz évig katolikus papnak nem volt szabad „labdába rúgnia”. Ez alatt volt 
idő nyelvet cserélni a keleten rekedt csángó magyaroknak. De még így is voltak 
üdítő kivételek, ha a szentléleki Zöld Péterre gondolunk, meg a tatárjárás idején 
Moldvába menekült somlyói ferences barátokra, akik tartották a lelket odakerült 
honfitársaikban is. Így őrizhették meg csodálatos archaikus énekeinket és imádsá-
gainkat. Itthon pedig Kájoni János terjesztette a kultúrát és sugározta a hitet 
Csíksomlyóról. Ez is történelmünk része, ez is meghatározza identitásunkat. Ezért 
van mit keresnie ma is Csíksomlyón a magyar zarándoknak. De ne felejtsük el a 
székelyek harcait más nemzetek szabadságáért sem, akkor is, ha őket sokszor be-
csapták, átverték különféle ígéretekkel. És sem a szászok, sem a románok, sem 
más, Erdélyben letelepült népek nem harcoltak annyit szabadságuk védelmében, 
mint a székelyek. 

Mária Terézia és II. József uralkodásának megítélése mind a mai napig el-
lentmondásos az erdélyi magyarok körében. Vannak, akik a katolikus hit meg-
erősödését, a templomépítést, az intézmények gyarapodását emelik ki, mások 
meg az erős ellenreformációt, a finnugor elmélet előretörését ecsetelik. Az igaz-
ság mindig középen van. Az tény, hogy nemzettudatunk a kereszténység felvéte-
lével gyökeresen megváltozott, átalakult. Uralkodó és alattvaló ebben a tekintet-
ben nemcsak a kiszolgáltatott viszonyt jelentette, hanem azt a szentistváni esz-
mét, hogy a választott uralkodó népének és egyházának egyszerre szolgája és ve-
zetője. A rendi nemzettudat kialakulása a 13. századi Magyarországon is előtérbe 
hozta az ellenőrzött hatalomgyakorlást. Már Szent István és Szent László alatt a 
rendek nem egyszerűen alattvalói, hanem részesei is voltak a hatalom gyakorlá-
sának — Erdélyben is. Ez az eszme szakadt meg a császári birodalom idején, a 
Habsburg elnyomás alatt. Az Osztrák—Magyar Monarchia egysíkú, egynyelvű 
nemzetállamot akart, hiszen a lakosság nagyobbik fele németül beszélt. Ezért 
csorbította a székelyek jogait, ezért akarta vaskezében tartani Erdély népeit is. Az 
erdélyi fejedelemség megszűnése óta a magyar népben, az erdélyi magyarokban is 
inkább a „haza a magasban” létezett, és nem csoda, ha hitében és nyelvében tar-
totta fenn magát. Hiszen politikailag sosem lehetett független. Az anyaországgal 
mindig is úgy volt laza a kapcsolat, hogy gyakorlatilag nem nagyon számíthatott 
rá, a kincsei, a kiművelt emberfői kellettek, de a jogait csak alig tudta kiharcolni 
saját vezetőivel szemben is. Aki helyben volt, aki öntudatot, jövőképet nevelt be-
lé: az egyház volt. Erdély volt talán világviszonylatban is egyedi, ahol létezett civil 
kurázsi, laikus egyháziakból, jómódú hívekből álló gondnokság a katolikus püs-
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pökség keretén belől, amely óvta, védelmezte és gyarapította az egyház vagyonát, 
hogy a püspökség intézményeit fenntarthassa. Mintegy egyháztanácsként működő 
testület, amely korát megelőzve az Erdélyi Magyar Státus jogelődjeként, az öntuda-
tos önkormányzatiság előfutáraként ’húzta az egyház szekerét’. A szükség szülte, 
de példája és munkája mai szemmel nézve is felbecsülhetetlen. De az egyházon be-
lül is megjelent a széthúzás a hitújítás óta, nem beszélve az egyre szaporodó ro-
mánságról, amelynek keleti szertartása, és sajátos ortodoxia-értelmezése mindig is 
gyanakvásra és babonaságra adott okot. A Habsburg elnyomás és pöffeszkedés az 
erdélyi katolikus magyaroknak sem tett jót, legfeljebb valamennyi nyugodtságot 
biztosított arra nézve, hogy nem kellett annyi fronton egyszerre harcolniuk. De a 
katolikusok így császárpártiak és pápisták lettek, árulókká váltak, miközben mind-
össze 39 templomot kaptak vissza a protestánsoktól. Viszont egyet sem vettek el 
olyat, amelyet a protestánsok azóta építettek. Igaz, hogy katolikus megújulás kö-
vetkezett be minden téren. Emlékezhetünk Apafi Mihályra is, aki azt kérte a csá-
szártól, hogy ha átveszi Erdélyt, ne adja vissza az egyházi birtokokat. Ugyanakkor 
köszönjük meg Apafinak, hogy beengedte az örményeket... A kuruc-labanc har-
cok, a Horea-féle felkelés, a 48-as szabadságharcok az egész egyházmegye életét 
megviselték. Ismeretes, hogy Erdély lakosságának ekkorra már a fele román nem-
zetiségű. A magyarság létszámában és anyagilag is nagyon legyengült. A színma-
gyar falvak átrendeződtek, a protestáns többségű vidékeknél megjelentek az egy-
kék, és az elrománosodás Damoklész kardja is veszélyesen lógni kezdett. Az erdé-
lyi románság egy része éppen magyar pénzen és szellemi tőketöbblettel egyesült a 
katolikus egyházzal. Létrejöttek a görög katolikusok, és kezdetét vette az erős ro-
mán nacionalizmus, amely aztán fáklyavivője lett az egységes Románia létrejötté-
nek. Így ért minket az első világháború és Trianon, elvándorlás és kisebbségi sors. 

 
III.�¿riºnontól�máigIII.�¿riºnontól�máigIII.�¿riºnontól�máigIII.�¿riºnontól�máig����

 
Nem siránkozni kell, hanem tenni a tőlünk telhetőt Isten országáért és hazán-

kért, mert ez olyan, mint a két lábunk. Történelmünk pedig a múlt, az alap, ame-
lyen állunk. Abból nőttünk ki, belőle tanulunk, és visszük tovább őseink öröksé-
gét. Úgy, mint a két világháború közti nagyjaink, és a kommunizmus alatti nem-
zedékek. Mint Majláth Gusztáv, Vorbuchner Adolf, Maczalik Győző, Márton 
Áron, Jakab Antal püspökök, mint Boros Fortunát és Boros Valér, Csíszér Elek 
szerzetesek, akárcsak íróink és művészeink, fafaragóink és orgonaépítőink, vagy 
a névtelen hősök és szentek, akiknek példája, erkölcsi nagysága nem évülhet el, 
nem tehető zárójelbe még a mai divatos globális világban sem. Nem felejthetjük 
ezt a hivatást, hogy Isten Szent István óta ide állított, ebbe a Tündérországba, 
amely páratlan az egész világon. Nemcsak borvize, hegyei meg sóbányái, fürdői 
meg medvéi vannak, hanem elkötelezett hívő, katolikus keresztények is: értelmi-
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ségiek és egyszerű emberek, tanulatlanok és ezermesterek, emberkatedrálisok és 
a Lélek olimpikonjai, akikkel a következő ezer évben is tud mit kezdeni a terem-
tő és szerető Isten. Ne csak arra legyünk büszkék, hogy több mint 200 ezer le-
jegyzett népdalunk van, hogy mi kezdtük el először a nadrágot viselni, hogy mi 
tartottuk a hátunkat Nyugat-Európának, hogy a tatár és a török ne menjen to-
vább, hogy miénk a világ második legrégibb alkotmánya Szent István Intelmei ré-
vén, hogy a magyar észjárás és nyelvi gazdagság párját ritkítja találmányain és szó-
kincsén keresztül. Hogy Jedlik Ányos magyar bencés szerzetes alkotta meg a világ 
első elektromágneses motorját, a modern elektronika alapját, sőt a penicillin, a go-
lyóstoll, és uram bocsá’ az atombomba feltalálásánál is jeleskedtünk. 

Arra is legyünk büszkék, hogy az Árpád-ház, mint királyi család adta a legtöbb 
szentet Európának. Altorjai Apor Vilmos püspök és Alvinczi Szent Pongrácz 
István kassai vértanú személyében Erdély is a Szentek földje, ahol a csíksomlyói 
Szűzanya védi palástjával gyermekeit a földrengésektől és a kipusztulástól egy-
aránt. A második vatikáni zsinat, sőt még inkább a 89-es változások óta pedig 
templomok épülnek, lelkiségi mozgalmak, szociális hálózatok alakulnak, amelyek 
jelzik, hogy ez a nép életerős és jövőbenéző. Nemcsak siránkozik vagy sebeit 
nyalogatja, hanem áldozatot is hoz jövőjéért, mert bízik Isten gondviselésében. 
Az erdélyi katolikusok jövője a székelyeknél van. Ott van ugyanis egy tömbben a 
magyarság. Nem minden írható a gének és alkat, vagy netalán a földrajzi-
történelmi körülmények számlájára. A székelyeket ugyanis elsősorban katolikus 
hitük tartotta meg magyarnak és egyházhű embereknek. Azért olyan egységesek 
és erősek ma is, mert katolikusok. Katolikus az öntudatuk, a világlátásuk, és ez 
adja azt a többletet, amellyel mindenhol megállják a helyüket. Leleményességük, 
gerincük, találékonyságuk, elveik-hitük melletti kitartásuk adott nekik egységet, 
tartotta össze őket, ösztönözte a családalapításra, a gyermekvállalásra, az alkotás-
ra és segített szembenézni a nehézségekkel. A szabad, lófő, gyepűvédő székely 
nem attól az, aki, mert van bicskája és á-nak ejti az e-t, hanem attól, hogy a Bab-
ba Mária oltalma alatt végzi munkáját, építi házát és jövőjét, él meg még a jég há-
tán is. Az erdélyi egyházmegye szíve sem Gyulafehérváron, hanem ma már 
Csíksomlyón, a székely katolikusság szentélyében dobog. Innen sugárzik szét az 
egyházmegye, sőt Erdély területére papjai, elkötelezett hívein keresztül. Ezért 
táplálhatja az utánpótlást Vásárhelyen és Kolozsváron, Dél-Erdélyben és a szór-
ványban egyaránt. Ahogyan IV. Béla és családja a tatárjárás idején nemcsak ki-
imádkozták országuk szabadulását, hanem gyermeküket odaáldozták Istennek, 
úgy kell a székelyeknek is kiimádkozniuk és fogadniuk nemcsak a papi hivatást, 
hanem egyszerűen a gyermekáldást, népük vezetőit is, akik szolgálatként a kö-
zösségért szentelik életüket. Az ezeréves jubileum megünneplésének egy nagy, 
össznépi lelkigyakorlattá kell válnia, hogy a „szerelmet”— múltunk kincseit és je-
lenünket — átvihessük a jövő „túlsó” partjára. 
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A Maros megyei Kibéd roppant gazdag néphagyománya már rég fölkeltette a 

kutatónemzedékek figyelmét. Marosszék első főorvosa, Kibédi Mátyus István 
(l725–1802) könyvei — elsősorban főműve, a hat kötetes Ó- és új diaetetica (Po-
zsony, 1737–1793) — behatóan foglalkozott a népi életvitellel, különösen az ét-
kezés szokásvilágával. Műveinek egyik legfőbb kibédi hozadéka a színpompás 
nyelvezet, rögzített történetei pedig nagyfokú folklórközelségről tanúskodnak. 

A helyi folklórkutatás később olyan nevekkel forrt össze, mint Ősz János 
(1863–1941), Seprődi János (1874–1923), Bartók Béla (1881–1945) és Barabási 
András (20. század eleje), akik már módszeres, a tudományos követelményeknek is 
eleget tevő gyűjtőmunkát végeztek. Volt mit gyűjteniük, hiszen a község — mint 
Marosszék „legnagyobb és legszebb faluja” (Orbán Balázs) — századokon keresz-
tül eleven társadalmi életet élt, s ez kedvezett a hagyománykincs virágzásának. 

Nincs most szándékunkban kutatástörténeti vázlatot adni (ezt más kiadvá-
nyokban már elvégeztük), csak éppen a mesegyűjtő Ősz János gyönyörű monda-
tát idézzük. Egyik Seprődihez intézett levelében (még 1897-ben) ezt írta: „Van itt 
mese, kedves barátom — druszám, zsákszámra, garmadájával, csak győzzem 
őket összefirkantani...” 

Magunk eddig 31 önálló könyvben, gyűjteményben népszerűsítettük a helység 
folklórját. A sort az 1975-ben megjelent Kibédi népballadák nyitotta (Kriterion 
Könyvkiadó, Buk.), ezt további balladakiadványok, meséket és találós kérdéseket 
tartalmazó gyűjtemények, szolgavallomások követték. Három tanulmányban kis 
„jelenségmonográfiákat” közöltünk, amelyekben egy-egy folklórműfaj tartal-
mi/formai sajátosságait jártuk körül. (…) 

Szólnunk kell arról is, hogy miként, hogyan rendeztük el az összegyűjtött anya-
got? Mintául Erdélyi Zsuzsanna Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok 


