
- Az a szenzációs és különös, hogy mikor én a gyűjtést befejeztem és a kézirat
tal mentem a különböző intézményekhez, akár párthoz, akár egyházakhoz, akár
kihez, nem érdekelt senkit a dolog, nem adták ki a könyvemet,

Egyszer Péter Ferenc egyszerű csikszeredai nyomdász azt mondja nekem:
- Kiadom én azt a könyvet, tanár úr! és ki is adta a Moldvaí magyarságot 500

példányban. A könyv könyvárusi forgalomba nem került. A könyveket eladtam
és egy része, úgy emlékszem, hogy 25 példány az Akadémiához jutott el. Az Aka
démia megvette és ezért adott egy összeget.rami jóval több volt, mint a könyvek
ára. Ezután újra megjelentettem a könyvemet, az megint azt én kiadásom volt,
mert intézmények nem vállalták.

Én a magam szegénységében, szürke tanári mivoltomban, amit össze tudtam
keresni, azt fordítottam ezekre a célokra. Sokszor az ételt is megvonva magamtól
tettem az utakat, hogy minél többet megtudjak magyar népnek e számkivetett
csoportjáról.

Engem minden időben, mindenek fölött a népem érdekei vezéreltek. Miden
tettem előtt feltetfem magamnak a kérdést: Meg tudod-e csinálni? A válasz min
dig az volt: A népemért mindent és csak azért; és azért a halált is bármelyik
percben szívesen vállalom!

Jegyzetek: 1. A bukovinai székelyek Csíkból az 1764. január 7-i Madéfalvi veszedelmet követó'bűn
vizsgálat elől menekültek el. Népdalaikat máig megőrizték. - 2. A harisnya, gyapjúból szőtt, ványolt
testre szabott férfi nadrág. - 3. Szőttes rokolya, csíkos mintájú, szőttes szoknya. - 4. Perefernumi
tárgy =hozomány.' .

A "csíksom.ly6i csodák" elé

Bármikor, ha egy-egy moldvai csángó asszonnyal életé
ről beszélgettem, bizonyos, hogya legszebb, a legnagyobb
élményei között ott szerepelt a "Somlyói búcsún" való'
részvétel.

Pünkösd előtt, és szeptemberben, Mária napja előtt,

évszázadok óta - de napjainkban is - a moldvai magyar ,
falvakból is 'felkerekednek a "keresztalják", hogy elzarán
dokoljanak Csíksomlyóra a csodatévő Szúzanyához.

. A 4--4 napig tartó úton, a falvakban a közeledő búcsú
sokat harangszóval fogadják. A templomok előtt kalács
csal, friss vízzel kínálják őket, akik a hosszabb, rövidebb
pihenő után énekelve, imádkozva folytatják útjukat.
Reménykedve várják a "csodákat", életük jobbrafodulá
sát a Csíksomlyói Madonnától. Álljon itt példának egy
moldvai csángó asszony három története.

. Kóka Rozália
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Csíksomlyói csodák

A somlyói Szűzanya csudatévő Szűzanya. Örökkétig idzad, Visznek zsebkendő

köt, megtörlik. Külön vicc zsebkendőt az urad szerencséjire, a gyermek szeren
cséjire, egészségeire s mindegyikkel külön megtörülöd Máriát.

Szoktak vinni magyaróbotot es, pácát esinyának magyaróból s azt es a Máriá
hoz törzsölik. S mikor a tehenyek betegek akkor megtörzsölik vélle a hátát, min
dent s akkor a tehen megjő.

A csodatévő Szűzanya segít, de kell higyj! Amikor a Máriához felmennek, hág
nak fel s túl szállnak le s tőllik Mária lábát, mondja mindenki a keservit s a szú

fájdalmát.
Mária, nem kelek fel a lábodtól, amíg ingem meg nem segítsze! Térítsd meg a

fiamot vaj hozzd vissza az uramot, vaj hozzd meg a gyermekemet a betegségből!

Úgy rikojcsák, úgy kiabálnak, úgy mondják! Szűzanya, haza nem menyek nálod
nélkül! Magad kell jere véllem! Kell segíts műnköt, vedd ki a nyumurúságot az
életünkből, vedd ki a ként s a sírást! Nem úgy, hogy csak ha akarc! Mondjad,
igen! Tiszta szűből mondjad, most jere, segíts!

Vótamegysser, de nem bántam meg soha. Aki odamenyen, az nem az jő vissza
aki elment. Többet nem az az ember jő vissza, mint aki elment. Úgy meváltozol!
Én elfelejtettem uramot, .gyermekeimet, mindent! Olyan boldog voltam ott, hogy
aszondottam, meg tudnék halni.

Kétszer van ott búcsú, de Pünköstbe van a Szentlélek eljövetele. Akkor látszik
meg a Szentlélek, mikor jő fel a nap, mikor mutatódik a Nap fel.

Reggel korán ki akartunk menni, me mikor jő fel az áldott nap, a hegyen kell
lenni! Éjbe kell elindulni, me ugye nagy hegy. Úgy mondják a Jézus Hágója. Mi
kor indulni akartunk az ég beborult s úgy maradott köztünk, hogy senki se
menyen ki.

Egy szomszédleányom kiment innyani vizet vaj mi, s látta, hogy sokan mennek
s elindult ő es. Mink semmit nem tudtunk benn a templomban, hogy ő el van
menve. Mikor visszajő, el van fehéredve.

- Anna, hova jártál?
- Kinn vótam a hegyen.
- Mé nem mondtad meg?
- NéniAnna, mikor én kimentem, akkor mentek. Én es - hogy ne maradjak el

elindultam.
Az ég felhőkbe vót borulva. Amikor kellett a Nap kibujjon egy annyit a felhők

felemelkedtek, hogy a Nap felbutt s akkor a nap után galamb képbe repült fel a
Szentlélek.

Akkor - aszonnya - mind leburultak, mind fogtak sírni.
Úgy bántam, hogy hogy nem mentem el! Be vót burulva az ég felhőkbe, s

méges a Jóisten megmutatta, annyacskát felvette a fehőköt.

(Demetet Antalné, Lészped)
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II.

Egy nap állok a kapuba s akkor egy unokám, az uramnak az unokatestvére sza
lad az úton lefelé. Megvérült a tehennye s vesz el. Most vesz el a tehennye!
Menyen le az állatorvoshoz, hogy esinyájon valamit. Mondom neki:

- Áj meg egy kicsit, maradj, minnyá jövök!
Bémentem a házba s kivettem a magyaróbotot, melyiket a Mária lábához tör

zsöltem a búcsún, Somolyón, végig megtörzsöltem a tehennek a hátát s jól min
dent. A tehen kezdett kérődzni, annyira megjött abba helybe. Nem es kellett az
orvoshoz levinni, mer megjött.

III.

Két fiatal elvevődött, de úgy vevédtek el, hogy a fiúnak az édesanyjáék nem
engedték egyáltalán. Azt mondták, nekik nem kell bé az életbe az a lej án. Akár
mi történjék, de nekik nem kell.

Ugye, hogya fiatalok szerették egymást csakes elvevődtek, de mihaszon, hogy
ha a szülők örökkédik vették, örökkétig mondották, s örökkétig szidták, csúfolták
amenyecskét.

Adott a Jóisten egy gyermeket, az es néma lett. Akkor, mikor az es néma lett a
menyecskét elhajtották a háztól. Kihajtották az életből, mikor az' ura nem vót
otthon.

A gyermek négy-éves vót s még nem beszélgetett. A menyecske vette a gyer
meket s elment az édesanyjáékni. Egy évet ott lakott, ott ült az ura pedig nem
kereste őköt. Az asszony a hosszú esztendőbe arra imádkozott a Szűzanyának,

hogy őt segitse, kerüljön össze az urával. Segítse valami módra, világosítsa fel,
hogy mi akadályozza, hogy összekerüljenek. Azt fogadta a Szűzanyának, hogy
veszi a gyermeket a karjára és elmenjen Somlyóra, a búcsúra.

Elmentek Somlyóra, a búcsúra. Néma a gyermek, nem beszélgetett pedig imá
ötesztendősvót, Az édesanya az úton, mindenhol, ahol csak ment, csak imádko
zott, sírt, imádkozott, sírt.

Amikor felment a lépcsőn a Szűzanyához, ebbe az üdőbe az ura odament az
édesanyjáéknyi, hogy hol a felesége. Monták, hogy odavan a búcsúra, me ők ott
laktak a faluba, Somlyón. Az ember térült meg s ment ő es a felesége után.

Az asszony olyan tiszta szűből imádkozott s kérte a Máriát, hogy a kicsikéjit
jobbadítsa meg, hogy tudjon beszélgetni, met csak ez az akadály, ezétt úzték el a
háztól, az urától.

Felemelte a kicsikét, hogy megcsókolja a Máriát, a lábait, me nem éri el fel
jebb. Akkor mikor a gyermek megcsókolta a Szűzanya lábait, az édesanyja vis
szasiritette a vállaira azt mondja a gyermek:

- Édesanyám! Ne, jő édesapám!
Akkor egybehullott az asszony, többet nem tudott szólni. Az ura felért s fel

ölelte a feleségit a kicsikével s leszálltak túl.

(Demeter Antalné, Jánó Anna 43 éves,
Lészped, Moldva, 1975.)

627


