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Ajánlás

Mindannyiunknak van gyermekkori emléke nagyszüleink pad-
lásán, vagy egy-egy régi ház eldugott félhomályos zugában 

talált kincsről: mennyi titkot tudott rejteni egy régi ládában talált 
„zakota”, egy régmúlthoz tartozó tárgy, vagy éppen néhány megsár-
gult lap, amely alig olvashatóan titkosírásnak tűnő ákombákomot 
tartalmazott. S főleg ha egy régi kacatokban gazdag tárházra bukkan-
tunk, talán a végtelenre nyílt meg a gyermeki fantázia. Mert a megtalált 
„érték” – a felnőttek számára talán értéktelennek tűnősége ellenére is 
–, a megfelelő segítséggel, az igazi kincsre nyitja meg az emberi/gyer-
meki elmét, lelket.

Valami hasonló történik Losteiner Leonárd, most már több mint 
kétszáz évvel ezelőtt élt ferences testvérrel kapcsolatosan is. Már maga 
a személye is egy kicsit ilyen találtkincs-számba megy, hisz korának ki-
emelkedő alakja volt, s mégis – viszonylag – háttérbe szorult, vagy leg-
alábbis alig ismerős az erdélyi ferences rendtartomány közismertebb 
nagyjai mellett. Pedig munkássága, művei – igaz, nem kis szellemi 
erőfeszítés, s a szükséges latin tudás segítségével – igazi kincsesbányák 
lehetnének a kor iránt érdeklődők számára. De hasonló kincsként 
tekinthetünk itt közreadott írására is, amely a losteineri életműből 
talán egyedüliként megkímél bennünket a latin nyelv használatától, 
s anyanyelvünkön közvetít számunkra is sokatmondó tanítást, ezzel 
mutatja be igazi dicsőségét a most már öt évszázad óta reményt, biz-
tonságot, vigasztalást, bátorítást nyújtó csíksomlyói kegyszobornak. 

Ezen írás első soraiban a szerző vallja, hogy „Az imádandó Min-
denhatóság jóságát s ajándékit a természet, kegyelem és dicsőség pia-
cán szokta teremtményivel közleni s igen gazdagon kiosztogatni”. Ta-
lán nem erőltetett a párhuzam, ha a „természet” részei közé soroljuk e 



könyvet is, amely Mohay Tamás munkája és a kedves olvasó megfelelő 
hozzáállásában megnyilvánuló isteni „kegyelem” által megéreztethet 
bennünk valamit abból a „dicsőségből”, amely a Mindenható jóságá-
nak és ajándékának a megnyilvánulása. 

A természet, kegyelem, dicsőség nagyon egymásra épülő fogal-
mak, s ez egyértelműen megmutatkozik e könyv beszámolóiban is, 
amely a „csodákkal ékeskedő” csíksomlyói kegyszobrot, s a hozzá 
kapcsolódó eseményeket, csodákat mutatja be. Olvasgatva ezeket, ta-
lán mi magunk is ráismerünk, hogy mindaz, ami a kegyszobor első 
kétszázötven esztendejében történt, az nemcsak a régmúltnak az ese-
ménye, hanem oly gyakran, többé-kevésbé hasonló módon előfordul 
nemcsak az utóbbi két és fél évszázadban, hanem éppen napjainkban, 
a mi életünkben is. 

S ez a ráismerés talán bennünk is kiváltja azt a folyamatot, amely az 
imént említett hármasság által vezethet, hogy a régiségből kiindulva, 
a kegyelmi élet segítségével haladjunk az örök dicsőség felé. Népünk 
történelmében s egyben mindannyiunk életében ennek volt mindig 
is kísérője, eszköze a Csíksomlyói Szűzanya a maga visszafogottságá-
ban, de – oly sokszor megtapasztalt – vagy akár állandónak is mond-
ható jelenlétében. 

E kis könyv útra bocsátásánál mi más lehetne a kívánságunk: a 
múltból előkerült írás, nemcsak nyelvezetével, történelmi értékével, 
hanem mindazzal, ami benne található, s amely tanúbizonyságul 
szolgálhat arról a Mária-tiszteletről, amely évszázadok óta jelen van 
Csíksomlyón, azon kegyelem által, melyet a Boldogságos Szűz e he-
lyen oly nagy gazdagsággal kiesdett a végtelen isteni kincses tárház-
ból, adjon minden olvasónak elégséges reményt és ösztönzést, hogy 
ő maga is lehessen hasonló kegyelmek közvetítője, s tapasztalja meg 
mindazt a dicsőséget, amelyet az Imádandó Mindenhatóság minden 
hozzá forduló számára tartogat. 

P. dr. Orbán Szabolcs OFM
tartományfőnök



Losteiner Leonárd történetei  
a csíksomlyói kegyszoborról

Nem túlzás: az Istennek kincses tárháza… kötetünkben két-
száz év késéssel jelenik meg. Írója – csaknem kétséget ki-

záróan Losteiner Leonárd, erdélyi ferences szerzetes – valamikor 
a 19. század második évtizedének elején állította össze. Sokan és 
sokfélét írtak az elmúlt kétszáz évben Csíksomlyóról, a kegyhely-
ről, Szűz Mária immár ötszáz éves kegyszobráról, az ott történt 
csodás esetekről; Losteiner korábbi testes latin kéziratos krónikáit 
is sokan használták forrásként, ám ez a füzet valahol elkallódott, 
lappangott, a későbbi történetbúvárok közül senki sem emlegette. 
Pedig szintén túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ebben tisztelhetjük 
az első magyar nyelvű mirákulumos könyvet Csíksomlyóról, ami-
ről egészen 1800-ig mindenki csak latinul írt. A kézirat a kiadás 
szándékával készült, csakhogy erre végül nem került sor, a maga 
idejében elakadt a megjelentetés útján: így egyszerre viseli magán 
ennek az ismert műfajnak a kéziratos és a nyomtatott változatai-
ra jellemző jegyeket. Mostani megjelentetése nemcsak 21. századi 
felfedezés, hanem kései jóvátétel is: Losteiner Leonárdnak, ennek 
a rendkívüli szorgalmú történetírónak ugyanis hosszú életében 
egyetlen műve, egyetlen sora sem jelent meg nyomtatásban. Ma-
napság, kétszáz év után olvasni e kéziratot egyúttal rendkívül ér-
dekes lehetőség, mert megérthetünk valamit abból, hogyan látta a 
maga korában ez a nagy tudású szerzetes a csodákat, a történeteket, 
a múltat, és ráláthatunk arra, milyen képet formált meg és kínált 
fel kortársainak és az utókornak Csíksomlyó „kincses tárházáról” 
– arról a helyről, ahová ma is szűnni nem akaró tömegben zarán-
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dokolunk, arról a kegyszoborról, amelynek 2015-ben csodának is 
beillő ötszáz éves sértetlen megmaradását ünnepeljük. 

E tanulmánynak nem célja a kézirat részletes elemzése és minden 
felmerült kérdés megfejtése: bőven marad még kutatni- és elemez-
nivaló. Kétszáz éves szövegről és még régebbi történetekről lévén 
szó, mégis hasznos, ha a mai olvasóhoz közelebb hozzuk, amit a 
szerzőről, koráról és művéről tudunk.1 Ki volt Losteiner, melyek e 
mű előzményei és mi az utóélete, milyen eseteket és milyen törté-
nelem-képet ismerhetünk meg belőle? 

Losteiner és kora 

A szerző szerényen csak annyit írt a cím alá az első oldalra: „Gyűj-
teménye Pr. Fr. Losteiner Leonárdnak”. Nem nevezi magát szer-
zőnek, de nincs okunk kételkedni benne, hogy az összeállítás az 
ő munkája. Ahogy később látjuk, erre vall a szöveg egésze, utalás-
rendszere és nagymérvű megegyezése Losteiner Leonárd korábbi 
kéziratos krónikáival. 

Losteiner Leonárd alakja rejtett életet élő erdélyi ferences 
szerzetesként áll előttünk. Nem törekedett hírnévre, ám a rábí-
zott feladatokat hűségesen elvégezte; nem lett ismert a saját ko-
rában, ám művei nélkülözhetetlennek bizonyultak sok későbbi 
generáció számára. Egy viharos korban láthatta, látta évszázados 
és öröknek hitt hatalmi, uralmi viszonyok átalakulását, értékek 
relativizálódását, a vallásosság visszaszorulását, szerzetesrendek 
eltörlését: mégis megmaradt hivatásában, az imádság, a prédikálás 

1 E helyen köszönöm meg a kéziratok megismertetését Újvári Máriának és a csíksomlyói 
ferences P. Márk Józsefnek, valamint az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár mun-
katársainak, kiadásának engedélyezését P. Orbán Szabolcs OFM provinciálisnak, 
fényképezését Nagy Gyöngyvérnek, a tanulmány elkészítéséhez nyújtott sokféle segít-
ségét pedig Bárth Dánielnek, Gábor Csillának, Ilyefalvi Emesének, Máriás Józsefnek, 
Muckenhaupt Erzsébetnek, Sárosi Zsófiának, Székely Jánosnak, Szigeti Jenőnek, Szeli 
Katalinnak, Szijártó Istvánnak, P. Varga Kapisztrán OFM-nek. 
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és a tanítás magasrendű szellemi munkái körében. Saját magáról a 
kor szokásának és ferences fegyelmének megfelelően alig írt, má-
sok is alig írtak róla, ezért életét csak nagy vonalakban ismerjük. 
Munkásságáról, műveiről eddig nem jelent meg részletesebb fel-
dolgozás, csak vázlatokat olvashatunk a kései rendtársak, P. Boros 
Fortunát és P. György József régi könyveiben (Boros 1927; György 
1930), a szintén ferences történész P. Benedek Fidél kéziratában2 
és Muckenhaupt Erzsébetnek a Csíki Székely Múzeum „régi ma-
gyar könyvtára” anyagáról írott könyvében (Muckenhaupt 2009: 
24–25). 

Losteiner Kolozsváron született 1744-ben, és Csíksomlyón 
halt meg 1826-ban, 82 éves korában. Benedek Fidél úgy tudja, 
hogy az anyakönyvi bejegyzés szerint az eredeti neve Halász János 
volt, nem tudjuk, hogyan lett belőle Losteiner (Benedek 2000a: 
344).3 A Mária Terézia korabeli Erdélyben nőtt fel, alighanem a 
kolozsvári jezsuiták kollégiumába járt. Tizenhét évesen, 1761-ben 
lett ferences Medgyesen, itt töltötte a noviciátus idejét, majd fi-
lozófiát tanult Esztelneken, teológiát Kolozsváron. Huszonnégy 
évesen, 1768. március 25-én pappá szentelték. 1770–71-ben se-
gédlelkész és gróf Haller Antal (ahogy akkor mondták) „házi káp-
lánja” volt a Dés melletti Kapjonban. Utána csaknem húsz évig, 
1773 és 1790 között egyházjogot, szentírástudományt és egyház-
történetet tanított a kolozsvári ferencesek teológiai főiskoláján, a 
Studium Generalén. Ezután távolabb került ettől a szellemi köz-
ponttól, Erdély akkori „főváro sától”: a közelebbi Széken (1792–) 
és a távolabbi Medgyesen (1795–) volt házfőnök, aztán a még tá-
volabbi Mikházán házfőnök és újoncmester (1796–1800). Csak-
2 P. Halász-Losteiner Leonárd történetíró (1744–1826) 28 gépelt negyed ív. Hivat-

kozik rá P. Papp Leonárd (2009: 264), Márk József (2014: 139), Muckenhaupt 
Erzsébet (2009: 24–25). Nem volt alkalmam látni. 

3 Losteiner János és Losteiner Ferenc nevű egyházmegyés papokat is ismer az egy-
háztörténet, Halász nevűt Losteiner korából és utána ötven évig nem (Beke 1870, 
Ferenczi 2009). 
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nem hatvan éves volt, amikor a rend vezetése 1802-ben legtávo-
labbi állomáshelyére, Csíksomlyóra küldte, ahol még huszonnégy 
évig dolgozott, írt, szervezett. Úgy tartják, élete vége felé elvesztet-
te látását. Az ő idejében bontották le a középkori somlyói templo-
mot 1802-ben (olyannyira, hogy annak gyakorlatilag semmilyen 
látható nyoma nem maradt), és kezdték el építeni a ma is álló újat 
(Muckenhaupt 2009: 24–25, Márk 2014: 139). Ennek ő volt az 
egyik motorja, felügyelője; Boros Fortunát szerint egyenesen „az 
ő nagy szellemének nyomai látszanak meg a kegytemplom körvo-
nalaiban” (Boros 1994: 34). Itt halt meg, itt nyugszik a templom 
kriptájában.4 Sírjára nemigen visznek virágot; arcát sem ismerjük, 
csak a keze vonását – és a műveit. 

Az a „békebeli” Erdély, ahol élt, akkoriban egyre inkább a 
világ félreeső zugának számított. Nem tartozott Magyarország-
hoz, az ottani törvények itt nem voltak hatályosak, külön (nagy)
fejedelemségként kormányozták Bécsből, külön kormányszékkel, 
országgyűléssel, a nemzetiségek és felekezetek billenékeny egyen-
súlyával. Miközben Európa-szerte trónok inogtak, országok tűn-
tek el a térképről, és átrendeződtek a nagyhatalmi viszonyok, itt 
mindvégig a Habsburgok uralkodtak, Mária Terézia után II. József, 
majd II. Lipót és Ferenc császár. Miközben birodalmak feszültek 
egymásnak és Napóleon végigdúlta fél Európát, Losteiner egész 
életében nem látott hadakat, noha húsz éves, amikor 1764-ben 
Madéfalván a császári tábornokok ágyúval lőttek a székelyekre, és 
negyven éves, amikor 1784-ben lezajlott a Horea és Cloșca vezet-
te parasztlázadás. Nem tanult és nem járt sehol a hazáján kívül, 
és noha felelős beosztásokban dolgozott, nem lett tartományfő-
nök. A maga módján mégis teljes áttekintése lehetett a világról 
és a történelemről. Alapos búvára volt régi írásoknak, és igen jó 
kapcsolatai lehettek kora erdélyi katolikus elitjével. A tanítás és 

4 Sírjának képe: Csíksomlyó képes album 33. 
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a többi rendi munka mellett mai szemmel lenyűgöző kitartással 
írt és írt – vakulásig, mégpedig évtizedeken át latinul, a kor mű-
velt embereinek nyelvén, abban a tudatban, hogy ezt mindenki 
megérti, akit illet. Művei sok száz oldalasak és sok száz évet fog-
nak át: a nagy formákhoz, a szintézisekhez vonzódott. Megírta a 
csíksomlyói ferences kolostor történetét (Cronologia…, 1777)5, az 
erdélyi ferences rendtartomány történetét (Propago vitis…1789), s 
ezeket az utókor sokféle módon hasznosította. Megírt egy egész 
világtörténetet is (Theatrum Orbis… 1790 után), amely táblázatos 
formában, oldalanként 25 éves időszakokat átfogva taglalja a pá-
pák, a nyugati és keleti uralkodók, az eretnekek, az atyák és jeles 
férfiak, a zsinati határozatok, a magyarországi és az erdélyi részek 
történetét. Szimbolikusnak tekinthetjük, hogy ez a mű 1790-nel, 
II. József uralkodásának végével zárul, a távoli francia forradalom 
már nincsen benne. 

Jól látszik, hogy Losteiner egy korforduló nemzedékéhez tarto-
zik: megérte az erdélyi ferencesek nagy felvirágzását, és utána lát-
nia kellett a hanyatlás kezdetét is. Egyik utolsó képviselője a latin 
nyelvű tudományosságnak, és a legelső, aki magyarul állít össze 
könyvecskét Csíksomlyóról – éppen akkor, amikor a „határon 
túl”, Magyarországon kibontakozik a nyelvújítás. E korszakváltás 
megértéséhez nem árt egy futó pillantást vetni a 18. századi erdé-
lyi ferencesség történetére. 

A 17. század nehéz és sok pusztítással, sok újrakezdéssel terhes 
évtizedei után az 1700-as évek az erdélyi ferencesek nagy fellendü-
lését hozták meg. Gondoljuk meg: az erdélyi katolikus püspökség 
az önálló fejedelmek korában másfél száz évig nem működhetett, 
helyreállítására csak 1713 után került sor, így az egyetlen, kiterjedt 
szervezettel, kapcsolatokkal rendelkező katolikus intézmény 1690 
után is (a Római Katolikus Státust leszámítva) a ferences rend 

5 A kézirat címoldalán a kezdő szó Cronologia, később gyakran a helyes latinsággal 
írt formában emlegették: Chronologia.
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volt. A létszámbeli és az anyagi gyarapodás tette lehetővé, hogy 
1729-ben az erdélyi ferencesek az addig alárendelt helyzetű őrség 
(custodia) után önálló rendtartományba szerveződjenek. Akkor 
137 volt a teljes létszám, közülük 78 felszentelt pap. A következő 
ötven év a ferencesek virágkora Erdélyben egészen II. József drasz-
tikus korlátozó intézkedéseinek bevezetéseiig. Sorra alapították új 
házaikat: Désen (1712), Szászsebesen (1728), Marosvásárhelyen 
(1735), Tordán (1735), Fogarasban (1736), Torockószentgyörgyön 
(1750), Széken (1752), Kőhalomban (1762), Hátszegen (1769). 
1780-ra a rendtartománynak szerte Erdélyben már két tucat ko-
lostora volt a fráterekkel és a növendékekkel együtt 354 taggal, 
közülük 270 volt a felszentelt pap – miközben a csak lassan magá-
ra találó erdélyi egyházmegyének mindössze 90 papja működött 
(Schematismus 1995: 12–13). 

Nem csoda, ha a ferencesek ebben a században tudták a leg-
nagyobb hatást kifejteni, és joggal beszéltek akkoriban „Erdély 
ferences arcáról”.6 Ez nemcsak a lelkipásztori és a missziós tevé-
kenységben mutatkozott meg – számos plébániát is ferencesek 
láttak el, és házi káplánként főúri családok egész soránál is jelen 
voltak –, hanem ezen túl is: színvonalas iskolákat tartottak fenn, 
ahol magasan fejlett színjátszást szerveztek és ahonnan jól képzett 
civilek kerültek ki; könyveket adtak ki, vallási egyesületeket és 
társulatokat működtettek, építkeztek, faragó- és festőmestereik 
voltak. Csíksomlyón 1780-ban főként a falvak közadakozásából 
új gimnáziumépületet emeltek, ezt 1782. január 6-án szentelték 

6 Veress Lajos 1753-ban írt rendtörténeti munkájának ez a címe: Facies Vetus et nova 
Transilvaniae Franciscane, seu Custodiae olim, Provinciae Hungariae SS. Salvatoris, 
nunc Provinciae Transilvanicae Fratrum Ord. Minor. S. P. N. Francisci Strictioris 
Obs., sub patrocinio S. Regis Stephani Deo famulantium per RP. Ludovicum Veress…, 
vagyis „Erdély régi és új ferences arca…” (kézirat az Erdélyi Ferences Rendtarto-
mány tulajdonában, az Erdélyi Múzeum Egyesület őrzésében). „Ez a jellegzetesség 
a ferencesek szívós itt maradásának vagy újból való visszatéréseiknek tudható be” 
(Pap, 2005: 789).
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fel (napra pontosan 18 évvel a madéfalvi veszedelem után). Bene-
dek Fidél az 1970-es években nem alaptalanul nevezte aranykor-
nak ezt az időszakot, és így jellemezte: „Ami a belső rendi életet 
illeti, a rendtartománynak megvolt a régebbi időkből átmentett 
jó alapja és szervezete. Virágzott a kiváló fegyelem, a lelkiség, 
a tudományosság és az apostoli munka. … Mindenütt dívott az 
erény, az alázatosság, a szerénység, a béke, a tevékenység, a tökéle-
tes éberség. Számosak voltak a ferences családok; tökéletes volt a 
közösségi élet; teljes volt az apostoli munka” (Benedek 2002: 46). 
Lelkesült szavak ezek egy diktatúra elnyomása felől visszanézve, 
de bizonyosan van alapjuk. 

Losteiner a ferencesek egy nagy nemzedékének volt követője és 
kortársa, mint az egyháztörténész Györffi Pál, Veress Lajos, vagy 
a passiójátékok ismert szerzői, mint Csergő Lőrinc, Madár József, 
Dónát Bálint, Ferenczi Vitus, Kézdi Grácián, Potyó Bonaventura. 
Némelyiküket nemcsak a rendtörténet vagy az egyháztörténet, 
hanem a magyar irodalom- és művelődéstörténet is számon tartja 
(Demeter–Kilián–Pintér 2009; Medgyesi S. 2009). Rajtuk kívül 
is nagyon sok alkotó nevét lehet felsorolni. Teológus, tanár, lektor 
volt Csató Elek, Bernát János, Péterffi Márton, Botár Joákim, Szil-
ágyi Hugolin, Albert Jukundián, Karda Modeszt, Csató Gábor, 
Szabó Lajos, Cseke Pál, Fülöp Krizosztom; jogász volt Raphain 
Lukács, Ambrus Jukundián; zenész Balázs Ágoston, Lingl Ottó, 
szónok László Lőrinc, Jegenyei Menyhért, Szentes Mózes, Csedő 
Vazul (Schematismus 1995: 16). 

A hanyatlás előjelei az 1770-es évektől mutatkoztak: fenyegető 
lehetett a jezsuita rend feloszlatása 1773-ban, és még inkább ve-
szélyesek voltak II. József, a magyar alkotmányra fel nem esküdött 
és a szent koronával meg nem koronázott „kalapos király” intéz-
kedései. Az uralkodó számos szerzetesrendet eltörölt, feloszlatta a 
hitbuzgalmi egyesületeket, megrendítette azok anyagi alapjait. A 
ferences rendet a püspök alá rendelte, megakadályozta autonómi-
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ájának és Rómával tartott kapcsolatainak érvényesülését, számos 
rendházát feloszlatta, és mélyen belenyúlt életébe és működésébe. 
További súlyos következményekkel járt II. József uralkodása alatt 
az iskolai alapítványok eltörlése és központosítása. Pár év alatt a 
csíksomlyói iskola szinte kiürült, 1787-re már egyetlen tanulója 
sem volt. Formálissá vált a rendi tanácsosok tisztsége, évtizedekig 
nem lehetett rendi gyűlést tartani, megszűnt a saját rendi nevelés, 
mert a papnövendékeket a budai egyetemre küldték teológiát ta-
nulni, ahol egy világiasabb szellemet vettek át. A helyi közösségek 
maguk választották meg vezetőiket, akik így kiszolgáltatottá vál-
tak nekik, és a szerzetesi fegyelem normái egyre kevésbé érvénye-
sülhettek. Ezek a tendenciák évtizedek alatt megtették hatásukat, 
úgyhogy Benedek Fidél ezt a jellemzést így illusztrálja: „Amikor 
1826-ban Losteiner Leonárd, jubiláris atya meglátta a világi egye-
temekről hazalátogató ferences növendékeket, így kiáltott fel: Fi-
nis provinciae! (Vége a rendtartománynak!)” (Benedek 2002: 50). 
A helyzetet mások is hasonlóképp jellemzik: „A közös élet helyét 
a világi papi életforma vette át, a szerzetesek arra törekedtek, hogy 
független plébánosok, tanítók vagy tanárok legyenek fizetéses 
alapon. Ekkor szaporodtak el a zárdák körül a kertek, földek, 
szántók. Lovakat tartottak a hintók részére, mint a nagyurak” 
(Schematismus 1995: 18).

Valódi korszakváltás volt ez, melynek következményei messzi-
re nyúltak. Megindult a rend létszámbeli fogyása, megakadt az új 
templomok és zárdák építése (Mohay 2009: 39–42). Ha csak a 
rendi létszámra tekintünk, azt látjuk, hogy 1760 óta a rendtagok 
teljes száma harminc évig 300 fölött volt, az 1780-as csúcs (361) 
után viszont egyre gyorsabban csökkent, harmincöt év alatt meg-
feleződött, és 1826-ra 150-re süllyedt (György 1930: 99, 108, 124, 
130). A mélyponton, 1898-ban a rendtartományban mindössze 
44 páter és 36 fráter volt, a hírneves csíksomlyói ferences gimná-
zium pedig 1911-től egyházmegyei fenntartásban, Csíkszeredá-
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ban folytatta tovább a működését. Losteiner tudása, tapasztalata, 
szervezőereje természetesen egymagában kevés volt a megindult 
változások más irányba fordításához, de élete utolsó húsz évében 
Somlyón megpróbált egy új kezdetet megindítani. Nem ment ez 
látványosan: megint csak szimbolikusnak tekinthetjük, hogy az 
új templom tető alá hozását még megérte, de az oltár csak húsz 
évvel a halála után lett készen, a templomszentelésre pedig kerek 
ötven évvel a halála után, 1876-ban kerülhetett sor.7 

A „világ szemével” nézve Losteiner életének és működésének 
nem voltak látványos eredményei. Saját rendjén kívül jórészt elfe-
lejtődött; Szinnyei József A magyar írók élete és munkái-ban nem 
említ róla életrajzi adatot (Szinnyei 1900: „Lostainer”), a nagy le-
xikonok (Pallas, Révai) éppúgy nem tartalmazzák a nevét, ahogy 
nem vett tudomást a működéséről a háromkötetes magyarorszá-
gi Erdély története és a kilenckötetes Magyar Művelődéstörténeti 
Lexikon sem (Köpeczi 1986; Kőszeghy 2003–2009). Száz évvel 
a halála után rendtársa, Boros Fortunát tette fel a kérdést, mind-
hiába: „miért nem akadtak nemes lelkű pártfogók is, akik vagy 
az egyiket vagy a másikat (ti. nagy művei kéziratait) nyomda alá 
vitték volna?” (Boros 1927: 10). Mégis: egymás követő érdeklődő 
nemzedékek újra meg újra rábukkantak Losteiner írásaira, és újra 
meg újra gazdag adatforrást láttak bennük. A 19. században tőle 
merített mások mellett Benkő Károly 1853-ban Csík-, Gyergyó- és 
Kászonszék leírásában (Benkő 1853); Nagy Imre, aki a madéfalvi 
veszedelem leírását közölte tőle 1861-ben (Nagy 1856, 1957); 
Orbán Balázs, aki a Székelyföld leírásában tucatnyi helyen idézte 
(Orbán 1869). Több évtized után az 1900-as évek elején vették 
elő újra, de ekkor már inkább csak a saját rendtársai: a ferences 
Tima Dénes cikksorozatában, majd kis könyvében Losteiner 
alapján írt a kegyszoborról és annak történetéről (Tima 1903). 

7  Az általános helyzetet nemcsak a búcsújárás szempontjából jellemzi: Bálint–Barna 
1994: 140–143.
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Ugyancsak egyik legfőbb forrása volt Boros Fortunátnak, György 
Józsefnek és Benedek Fidélnek (Boros 1927, 1994; György 1930; 
Benedek 2000a). Endes Miklós, aki megírta Csík-, Gyergyó- és 
Kászonszék történetét 1918-ig, szintén nem nélkülözte, és több 
száz oldalnyi kivonatot készített kézirataiból (Endes 1938, 1942, 
1943). Gyakorlatilag az utolsó pillanatban tette, mert 1945 után 
Losteiner kéziratai eltűntek a kutatók szeme elől, s ettől kezdve 
évtizedekig csak a korábbi említéseket idézve lehetett használni 
írásait (Léstyán 1996, Sávai 1997). A ferencesek elővigyázatossá-
ga folytán elrejtett kéziratok évtizedek múltán, megrongálódott 
állapotban kerültek elő, kutatni pedig csak a rendszerváltást köve-
tően lehetett őket (Muckenhaupt, 1999: 102). 

Muckenhaupt Erzsébet, a Somlyóra vonatkozó írásos feljegyzések 
legjobb ismerője így értékel: „Losteiner tudósi egyéniségét csak a kéz-
iratban maradt életműve és levelezése feldolgozása után tudjuk a maga 
teljességében megrajzolni és értékelni. Munkái minden szempontból 
jellemzik tudományos elkötelezettségét és a 18. század második felé-
nek rendi történetírásban elfoglalt megbecsült helyét” (Muckenhaupt 
2009: 25). Manapság a legfőbb nehézség Losteiner elbeszéléseivel és 
adataival kapcsolatban az, hogy a forrásai rendkívül bizonytalanok 
és nehezen ellenőrizhetők. A rend levéltárának kezelőjeként ő még 
számos olyan dokumentumot láthatott és használhatott fel, melyek 
azóta elpusztultak vagy eltűntek a szemünk elől; ugyanakkor csak-
nem biztos az is, hogy egyet s mást kikerekített, olykor hozzáköltött, 
némelykor olyasmire is hivatkozott, amit rajta kívül senki sem látott 
s kérdéses, hogy egyáltalán létezett-e. Forráshasználata messze távol 
volt a későbbi szakmai elvárásoktól, módszerektől; ő egy korábbi tör-
ténetírói paradigma képviselője. Tudásának egy része később beépült 
mások munkáiba, a java része pedig alighanem idejétmúlttá lett. A 19. 
század elejétől kezdődően, a magyar nyelvű tudományosság kibonta-
kozása idején a régi latin fóliánsokat egyre kevesebben értették, érté-
kelték, azok egyre kevesebbet értek.
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Röviden térünk csak ki arra, hogy Losteiner a ferences rend-
történetírásnak ahhoz a vonulatához tartozik, amelynek mosto-
ha utóélete egyáltalán nem kivételes, s amelynek egyik első rövid 
elemzését Molnár Antal végezte el Blahó Vince munkásságá-
val kapcsolatosan (Molnár, 2004). A magyar országi ferencesek 
szalvatoriánus provinciájában 1742-ben írták elő a rend házak 
történetének összeállítását és folyamatos vezetését, s a római rendi 
vezetés 1765-ben kötelezte a rendtartományokat történeti doku-
mentumaik összegyűjtésére. Ennek a törekvésnek volt megteste-
sítője Friedrich Urbán, Blahó Vince és mások, akik háztörténete-
ket írtak meg a legkülönfélébb helyeken. Jellegzetes alakjai ők az 
egyházi történet írásnak: évtizedeken át gyűjtik az anyagot, ered-
ményeiket vaskos kötetekben összegzik. Fóliánsaikból, okmány-
másolataikból majd történészek nemzedékei élnek, eredményeik 
nemzedékekkel később válnak hozzáférhetővé a szélesebb törté-
nész szakma számára. Ezzel a rendi történetírás körébe tartozó 
műfajjal mégis alig foglalkoztak, amit magyaráz ennek az anyag-
nak latin nyelvűsége, a világi történetírástól való elszakadása és az, 
hogy tényanyagukat a 19. századi historista monográfiák alaposan 
kiaknázták. A renden belüli történeti érdeklődés megélénkülése 
részben a jezsuiták által kezdeményezett általános egyháztörté-
neti munka hatásának is betudható. Emellett az egyre több belső 
problémával szembenéző rend számára a történeti múlt példái ki-
váló eszközt jelentettek a ferences szellem és öntudat erősítéséhez, 
a belső és külső legitimációhoz (Mohay 2009: 70). 

Ezek után joggal tehetjük fel a kérdést: miért érdemes ma még-
is kézbe venni Losteiner Leonárd művét? 

A mű és szerzője
Az Istennek kincses tárháza címoldalán szereplő felirat: „gyűjte-
ménye P. Losteiner Leonárdnak” véleményünk szerint kellő ala-
pot ad ahhoz, hogy őt magát tekintsük a könyvecske összeállító-
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jának, még akkor is, ha ez nem nevezi kifejezetten szerzőnek az 
idős pátert. A történeteknek az a „gyűjteménye”, amit itt olvasha-
tunk, nagyon nagy mértékben megegyezik a Losteiner korábbi, 
nagy latin nyelvű történeti munkáiban foglaltakkal, és sok átfedés 
(de távolról sem teljes egyezés) van az 1784-ben lezajlott püspöki 
kivizsgálásnak mai ismereteink szerinti tanúkihallgatási szövegei-
vel. A többitől különböző, reszketeg, öreges íráskép azt a sejtésün-
ket erősíti meg, hogy a kész füzetre ezt ő maga írta rá – mi oka lett 
volna erre, ha az nem az ő munkája? 

A kézirat 76. bekezdésében ezt a megjegyzést olvashatjuk az 
1779-es vizsgálóbizottság tagjainak felsorolásánál: „akik mellé 
utasítás végett elöljáróimtól rendeltetvén”. Ez is világosan utal 
Losteinerre, akit rendje vezetése megbízott a történetírói felada-
tokkal (Benedek 2002: 46). Ha a füzetet valaki más állította vol-
na össze, annak latinul végig kellett volna olvasnia Losteiner sok 
száz kéziratos oldalát, kivonatolnia kellett volna, és tömörebb, 
rövidebb formában megfogalmaznia magyarul – ki vállalkozott 
volna, mi több, ki ért volna rá erre a munkára, s ha lett is volna 
ilyen ember a fogyatkozó létszámú provinciában, mi oka lett vol-
na arra, hogy névtelenségbe burkolózzék? 

A felfedezés örömével hat, hogy egyetlen, ám annál biztosabb 
utalás van rá: valamikor 1837 előtt a ferences Erős Ferenc Modeszt 
látta és használta ezt a füzetet. A Szűz Mária tiszteletről 1837-ben 
elkészült kéziratában két hivatkozást találunk a magyar szöveghez 
latinul írt lábjegyzetek közt: „Manuscripta P. Leonardi Losteiner 
de imagine hac BVM Ungarica Lingua”, vagyis „Losteiner Leonárd 
ma gyar nyelvű kézirata a Boldogságos Szűz Mária ezen képéről”, 
illetve később ugyanez rövidítve is: „MS.Ung.P. Losteiner”.8 En-
nek a kéziratnak a módosított változata jelent meg tizenöt évvel 
később Brassóban (Erős 1852), de ott a szerző már csak általános-

8 Erős 1840. 4r. oldal, „e)” jelű lábjegyzet), valamint a 11r. oldal, „aa)” jelű lábjegyzet.
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ságban hivatkozott Losteiner kézirataira, és minden pontos hivat-
kozást, utalást, jegyzetet kihagyott. A könyv alapján sokáig bizto-
sak lehettünk benne, hogy Erős Ferenc másokhoz hasonlóan csak 
Losteiner latin nyelvű köteteit használta (Erős 1852, 1841). Most 
első ízben történik meg a jegyzet hivatkozásának és a kéziratnak 
az azonosítása. Ez egyúttal újabb bizonyíték amellett, hogy fiata-
labb kortársai is Losteiner művének tartották az Istennek kincses 
tárházát, tehát ebben nekünk sincs okunk kételkedni. 

Mindezek alapján – egészen addig, amíg az ellenkezőjére vilá-
gos bizonyíték nincsen – joggal állíthatjuk, hogy az Istennek kin-
cses tárháza Losteiner Leonárd műve, tudomásunk szerint az első 
és egyetlen, amelyet magyarul állított össze. 

1798-ra a ferenceseknek sikerült elérniük azt, amire már évti-
zedek óta törekedtek: az erdélyi püspök, Batthyány Ignác kinyil-
vánította a csíksomlyói kegyszobor hivatalos egyházi elismerését. 
E „püspöki végzés” utolsó mondatát magyarra fordítva így olvas-
suk Jordánszky Lajos 1836-ban megjelent könyvében, a Mária 
kegyelemképeinek rövid leírásában: „Ezt a szobrászolt képet tehát 
csudatételekkel jelesnek és Koronára méltónak lenni kinyilatkoz-
tatjuk; és így végítéletet teszünk, minden tőlünk telhető legjobb 
móddal, és formával” (Jordánszky 1836: 140).9 Ezzel a püspöki 
ítélettel egyházilag hivatalossá és egyházjogilag megengedetté vált 
a kegyszobor tisztelete, amit addig csak a szokásjog alapján fogad-
hattak el.10 Enélkül a kegyhelyen folyó tiszteletet könnyen lehetett 
volna tévelygésnek, babonának minősíteni; ennek birtokában vi-
szont nemcsak a tisztelet, hanem minden más munka, építkezés, 
adománygyűjtés is jogossá vált. Mivel az Istennek kincses tárháza 
  9 A püspöki döntés egy hosszabb irat a Gyulafehérvári Érseki Levéltárban. Kivonatát 

közli: Erős 1852: 23–26. A teljes szöveg még sosem jelent meg.  
10 A mai egyházjogban is használatos fogalom a jogszokás vagy consuetudo (a hatályos 

egy házi törvény: 23–28. kánon, ld. Erdő 1997: 107–109.). Ennek egyik fajtája a 
„törvény pótló” jogszokás, amely „önálló normát ad olyan kérdésekről, amelyet tör-
vények vagy más jogszabályok nem rendeznek” (Erdő 1991: 77). 
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megértéséhez szükséges, ezért érdemes végigtekintenünk azon a 
fél évszázados úton, amely ehhez a püspöki döntéshez vezetett – 
akkor is, ha a történet ismert, Jordánszky Lajos idézett könyve óta 
is többen leírták (Boros 1994: 63–64; Bárth 2000: 5–6), és az 
ítélet bevezetéseként magában ebben a műben is meg van írva a 
75–78. bekezdésben. 

A ferencesek először 1746-ban kérték a püspöktől a kegyszo-
bor csodáinak elismertetését. Voltaképpen késeinek tekinthető ez 
a törekvés, hiszen akkor már évszázados tisztelet övezte a szobrot. 
Érthető viszont a késés, ha az akadályokra gondolunk: Erdélyben 
százötven évig nem volt püspök, a püspökség 1713-ban történt 
helyreállítása után pedig vagyoni, jogi, lelkipásztori értelemben egy-
aránt évtizedekig tartott a helyzet normalizálása. A 17. századi há-
borús dúlások sok régebbi iratot megsemmisíthettek, csodaszámba 
megy az is, hogy eközben megmaradt a somlyói kegyszobor. A Rá-
kóczi szabadságharc idején Erdély nyolc évig tartotta el az egymással 
szemben álló hadakat. A katolikusokat háttérbe szorító törvényeket 
és rendeleteket több évtizedes huzavona után csak 1744-ben töröl-
ték el, az ő teljes körű egyenjogúságuk csak innentől számítható. A 
18. század első felében többször is – 1710-ben, 1719-ben, 1738-ban 
– pestisjárványok tizedelték meg a népességet (ezekről Losteiner is 
említést tesz, ld. 73.), az utolsó 1770–71-ben pusztított (Köpeczi 
1986: 918; 1006–1008; 1039). Az erdélyi ferencesek számbeli 
gyarapodása három évtized után 1729-re tette lehetővé azt, hogy 
a rendtartomány önállósuljon, saját vezetése legyen és kiépíthesse 
teljes szervezetét (Boros 1925). Így történhetett, hogy csak 1746-ra 
érték el a ferencesek, hogy püspöki vizsgálat indulhatott a csodák 
kivizsgálására annak érdekében, hogy a jóváhagyás le galizálhassa 
a kegyszobor tiszteletét. Ez a vizsgálat azonban félbemaradt, mert 
Klobusitzky Ferenc püspök 1748-ban Zágrábba kapott kinevezést. 
Veress Lajos ferences rendtörténész kéziratos rendtörténetében 
évekkel később még azt panaszolta fel, hogy a somlyói csodák nin-
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csenek feljegyezve és összegyűjtve, ami arra mutat, hogy ha volt is 
írásos eredménye az első vizsgálatnak, az nem volt a ferencesek keze 
ügyében (Mohay 2009: 121). 

Ezeknek a múltba vesző történeteknek egy részét éppen 
Losteiner Leonárd írásai őrizték meg. Amikor ő az 1770-es évek-
ben fiatal szerzetesként nekifogott nagy tör té ne ti művei megírá-
sához, akkor a ferencesek már vagy harminc éve törekedtek arra, 
hogy összegyűjtsék a Mária-szobor közbenjárásának tulajdonít-
ható csodákat. Losteiner viszont lényegesen többet akart, mint a 
csodák gyűjteményét: őt a teljes történet, a teljes történelem ér-
dekelte. Amit megírt, az sokkal inkább történeti szakmunka, ma 
azt mondanánk: monográfia, semmint egy mirá kulumos könyv. 
1777-ben befejezett, kis híján ezer oldalas nagy munkájában, a 
Cronologiában olvasható a csíksomlyói templom, a kolostor és 
környéke teljes története az alapítástól 1777-ig, és itt találjuk meg 
a kolostor és templom helyszínrajzát, a később lebontott középkori 
templom részletes leírását is. Itt olvashatunk számos olyan történe-
tet, melyek később beépültek a Csíksomlyóval kapcsolatos köztu-
datba. Ilyen volt az 1661-es és az 1694-es csíki tatárbetörés leírása, 
a moldvaiak és a Bálványos havas kapcsolata, Báthori András bí-
boros, erdélyi fejedelem meggyilkolása a Pásztorbükkön, továbbá 
ilyen volt a pünkösdi búcsújárás eredetét magyarázó 1567-es har-
gitai csata története (Boros 1994; Mohay 2000, 2009: 106–133). 
Főképp pedig ilyenek voltak a somlyói kegyszobor közbenjárásá-
nak tulajdonított csodák történetei is. Kevéssé ismert, hogy a 986 
oldalas latin nyelvű kötetben magyarul is olvasható néhány oldal-
nyi szöveg. Ezek olyan vallomások csodatörténetekről, amelyekről 
Losteiner a tanúk írásban magyarul tett vallomásaiból tudott és 
azokat emelte át művébe (Mohay 2009: 67; 2015). 

Ezt az első munkát jó tíz évvel később egy másik nagyszabá-
sú kézirat követte, ez talán 1786–89 között keletkezett Propago 
Vitis… címen, és az erdélyi ferences rendtartomány részletes tör-
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ténetével foglalkozik, egyenként sorra véve a konventeket és re-
zidenciákat (György József későbbre, 1803-ra teszi a befejezését, 
György 1930: 538). Ebben a jól tagolt kéziratban Csíksomlyóról 
főként a IV. részben van szó az alapítástól a történeten keresztül 
a kegyszoborig. Különösen értékes része ennek a kéziratnak az, 
amelyik az 1779-es püspöki kivizsgálásról szól, felsorolja a tanúkat 
és az általuk elbeszélt eseteket; olyanokat is, amelyeket a későbbi, 
jóváhagyott történetek között már nem találunk meg. 

Az előző után harminc év telt el egy újabb vizsgálatig, 1779-ig, 
amikor is Kollonich László püspök küldött ki újabb vizsgálóbi-
zottságot. Nem tudjuk, hogy használták-e, ismer ték-e Losteiner 
magisztrális kéziratát, azt viszont saját írása nyomán joggal gon-
dolhatjuk, hogy ő maga részt vett ebben a munkában. A bizottság 
kihallgatott 74 tanút, ám a vallomások felvétele után vizsgálatra és 
döntésre mégsem került sor, mert 1780-ban Kollonichból nagyvá-
radi püspök lett. 

1780-ban (ugyanabban az évben, melyben a Losteinernél csak 
három évvel idősebb II. József a Habsburg Birodalom trónjára lé-
pett és magyar király is lett) gróf Batthyány Ignác lett az erdélyi 
püspök. Talán az előző vizsgálat alapján is, a püspöki szentszék 
viszonylag hamar, 1781. április 6-án hivatalos nyilatkozatot adott 
ki a csodás eseményekkel kapcsolatban, melyet Boros Fortunát 
így idéz: „ha a felsorolt eseteket fontolgató ésszel csodáknak nem 
is fo gadhatjuk el, azok közül egynéhányat azonban nem értünk és 
tagadhatatlanul azokat az áhítatnak, az Istenanya pártfogásának 
és a bizalomnak kell tulajdonítanunk. Ebben megerősít a nép bi-
zalma, mely szükség esetén ide menekül” (Boros 1994: 66). Maga 
a püspök is elment Somlyóra, meggyógyult lábáért hálából egy 
ezüstből készült,  nagyméretű, láb formájú fogadalmi ajándékot 
adott, és engedélyezte, illetve elrendelte, hogy a prédikáció után 
(amely akkor még nem a szentmise részeként hangzott el, hanem 
külön alkalmakkor) elmondják a Hitvallást, valamint hogy a mise 
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elején anyanyelven énekelhessék el a Te Deumot. Ezt az engedélyt, 
amely felér egy kisebb liturgikus reformmal, olvashatjuk a 78. be-
kezdésben, a 154–156. oldalakon. 

Nem sokkal később, 1784 elején a püspök felállította a har-
madik vizsgálóbizottságot. Ennek elő készítéséhez tartozott, hogy 
1783-ban összeállítottak egy latin nyelvű Protocollumot, amely 
63 fejezetben 53 nagy fólió oldalon tartalmazza a szoborral kap -
cso latos, addig ismert tudnivalókat és csodás történeteket pon-
tos nevekkel, évszámokkal. A kötet végére 1798-ban a püspöki 
határozatot is bemásolták (Protocollum… 1783).11 Alig hihetjük, 
hogy ehhez az irathoz Losteiner Leonárdnak ne lett volna köze. 
Ezt követően 1784 elején összeállították a kérdéseket és felállítot-
ták a vizsgálóbizottságot. A kérdések megfogalmazása jelzi, hogy 
a kérdezők ismerték a korábbi történeteket. Szerencsés lelet volt, 
amikor Bárth János 1997-ben ennek a tanúkihallgatási iratnak 
magyar nyelvű „piszkozati” példányát Székelyudvarhelyen meg-
találta és tanulmány kíséretében közzétette (Bárth 2000). Az ő 
körültekintő feldolgozása megalapozza meglátását: „az erdélyi 
római katolikus népéletben és az erdélyi római katolikus papság 
körében létezett egy csodás gyógyulásokban bővelkedő somlyai 
hagyomány12, amelyet 1784-ben Batthyány püspök kívánságának 
megfelelően mérlegre kellett állítani. Bizonyos történetekre, iga-
zolás híján, az elvetés, az egyházi hagyományból való kihullajtás 
sorsa várt, más történetek viszont az erdélyi egyházi hagyomány 
igaz történeteinek rangjára emelkedhettek” (Bárth 2000: 7). A 
most kezünkben tartott Losteiner-műben sok hasonló és azonos 
történetet olvashatunk, mint a fennmaradt tanúkihallgatási irat-
ban, de művében a kétfajta történet – a jóváhagyott és a jóvá nem 

11  Ma ez a Csíki Székely Múzeumban található a 4125. jelzeten.
12  Losteiner a saját szövegében mindenütt „somlyai”-t írt, a 20. század eleje óta el-

terjedtebb a „somlyói” forma, és maguk a ferencesek is ezt használják. A régiesebb 
„somlyai” alakot Bárth János megtartotta a saját munkájában. 



28 „Istennek kincses tárháza...” 

hagyott – nem válik el egymástól; mintha a szerző szándéka ép-
pen az lett volna, hogy emlékezetben tartsa a múltban megesett 
csudadolgok mindegyikét. 

A két terjedelmes latin nyelvű történeti munkában foglalt 
történeteket maga Losteiner fogalmazhatta meg tömörebb for-
mában magyar nyelven az 1800-as évek elején. Csaknem biztosan 
arra gondolhatott, hogy korábbi munkái után, melyeket kézirat-
ban csak kevesen és csak az avatottak ismerhettek meg, érdemes 
lenne egy rövidebb, magyarul írt könyvecskét azok kezébe adni, 
akik a II. Józseffel kezdődő, érezhetően szekularizálódó korszak-
ban a somlyói kegyszoborral és kegyhellyel kapcsolatban többet 
szeretnének tudni. Célja lehetett a kegyhely iránti buzgóság ébren 
tartása és talán az adakozó kedv fokozása is a készülő új templom 
építésének javára. Leginkább pedig az, hogy emlékezetben tartsa 
korábbi nemzedékek gyűjtőmunkájának eredményeit, a kegyszo-
bor körül megesett csodákat. Azokat is, amelyek hivatalos elisme-
rést kaptak, és azokat is, amelyeket a vizsgálatok nem igazoltak. A 
„te, kegyes olvasó, intézésemet jóra magyaráz zad” fordulat a beve-
zetés elején a 13. oldalon közvetlenül fordul olvasóihoz, mégpedig 
olyan közemberekhez, akik akkoriban a mirákulumos könyvek 
tágabb közönségét alkották, tehát nem a saját kolostor lakói vagy 
prédikációra készülő papok voltak (Tüskés 1993: 56–59). 

A datálatlan könyvecske keletkezésének idejét a szöveg alapján 
hozzávetőleges pontossággal megállapíthatjuk. A határozatot ki-
adó Batthyány Ignác püspök 1798-ban elhunyt, róla a szöveg múlt 
időben beszél. A csodás gyógyulások sorában dátum szerint egy 
1800-ban történt eset az utolsó, amiről szó esik; a jezsuita rendről 
pedig mint „néhai” Jézus Társaságáról beszél, márpedig e rendet 
1814-ben állította vissza VII. Piusz pápa. E két évszám között kell 
keresnünk a kézirat keletkezési idejét, de talán nem tévedünk na-
gyot, ha némileg még tovább szűkítjük az időszakot. 1802, a régi 
templom lebontása után ugyanis Losteiner évekig el lehetett fog-
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lalva az új építésének felügyeletével, ami igen nehezen haladt, és 
csak 1809-ben sikerült a hajóra és a szentélyre feltenni a keresztet 
(Boros 1994: 38). Talán ez után gondolhatott újra írásra, valami-
kor 1810 körül, jóval hatvan éves kora után.13 

Ezen a ponton érdemes közelebbről szemügyre vennünk ma-
gát a kéziratot. 

Kezek, írások, füzetek 
A nyolcadrét, 10 x 15 cm-es füzet 82 lapot tartalmaz bekötve, 
eredetileg oldalszámozás nélkül.14 A füzetet színes mintás dúc-
nyomásos papírba kötötték. Az első lapon csak egy piros irónnal 
beírt későbbi könyvtári jelzet található: „J IV 21”. A címoldal a 
jobb oldalon van, majd egy kihagyott üres oldal után következnek 
a beírt oldalak. A kéziratról egyértelműen megállapítható, hogy 
tisztázati példány; tartalma alapján már láthattuk, hogy minden 
bizonnyal nyomtatásra, kiadásra szánták. Ezt más jellemzők is alá-
támasztják. 

Üresen hagyott oldalakat kéziratokban nem szokás szándé-
koltan hagyni, itt pedig többet is találunk. A címoldal hátsó fele 
üres, a szöveg a jobb oldali füzetoldalon kezdődik. Az első „nyom-
dai” ív végén, a 16. oldalon egy oldalt átlósan áthúztak, ami egy 
oda szánt illusztráció helyére utal; nem lett volna rá szükség, ha 
nem nyomdász kezébe szánták volna a példányt. Az oldalakon a 
szöveget egy, az oldalt körbefogó kereten belül helyezték el, ebből 
csak néha lóg ki az írás oldalra vagy felfelé. Margóra került például 
XIV. Benedek pápa neve a római szám után a 77. bekezdésben, 

13 Alátámasztja ezt a használt papír vízjelében kivehető „1809” évszám is. Köszönöm 
Muckenhaupt Erzsébet szíves szóbeli közlését. 

14 A jelen kiadás átírt szövegében és a hasonmásban az oldalakat a címoldaltól kezdő-
dően folyamatosan megszámoztuk, beszámítva a címoldal üresen maradt második 
oldalát is, de kihagyva az első lap két oldalát, amit még nem értelmeztünk a műhöz 
tartozónak. A kézirat lapjait a jobb felső sarkokban 2015-ben Muckenhaupt Erzsé-
bet számozta meg.
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meg a „szent kép előtt” szavak a 61. bekezdésben. Az oldalak alján 
őrszó áll, éppen úgy, mint a kéziratokban régóta és a kora újkori 
nyomtatványok többségében is. Az oldalak jobb felső sarkában 16 
oldalanként számokat találunk, amelyek a nyomdai ívek sorszá-
mai, és jelölve van a csatlakozás is. A tervezett kiadványban a szö-
veg után még imák, énekek következtek volna, ahogy erre az utol-
só oldalon a Toldalék cím után álló szöveg utal: „Ide kapcsoltatik 
a néhai püspök gróf Battyáni Ignátz rendeléséből a negyedik Pius 
pápától kiadott hitvallás tétele, a Te Deum Laudamus magyarul, 
és egynéhány Pünkös di ájtatossághoz alkalmaztatott ének”. 

A szövegben jó pár másolási hiba található, értelem szerinti el-
írások, szókihagyások. Ilyeneket csak azok a másolók követnek el, 
akik egy nem teljesen jól olvasható szöveget tartanak a kezükben 
és azt másolják; saját szövegét a szerző általában nem rontja el. Né-
hány példa: az ötödik cikkely elejére írt mottóban biztosan elírás 
a „vigalmasság” szó, nemcsak azért, mert Tóbiás könyve megfelelő 
helyén nem azt olvassuk, hanem azért is, mert ez a szó a Bibliában 
egyáltalán nem fordul elő. Értelem szerint „anyjának” állna a „le-
ányának” helyett (37. bekezdés), „hitvese” az „intése” helyett (55. 
bekezdés), „által adták” a „méltatták” helyett (77. bekezdés). Érte-
lem szerint kihagyandó a „mosogat” szó (55. bekezdés), beírandó a 
„Nestorius káromló fejét” után a „látjuk” (2. bekezdés). 

Tisztázatra utal továbbá, hogy a kézirat több kéz írása. Az 
első ív, azaz tizenhat oldal jól láthatóan egy kéztől származik, 
utána egy dőltebb, szálkásabb kézírás következik, és később ez 
váltakozik még két másik írásképpel. Egyikről sem tudjuk, kié 
lehet (részletesebb írástani vizsgálat később esetleg összevetheti 
ezeket ismert szerzetesek ismert írásaival, s így esetleg megálla-
píthatók lesznek a másolók). Losteiner kézírását ismerjük, de a 
két írás között eltelt több évtized nemigen teszi lehetővé az azo-
nosság megállapítását. Sejtésünk szerint esetleg az első 16 oldal 
lehet az ő írása, a többi másoké, a másolóké. Elírási és másolási 
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hibák ugyanis csak az első 16 oldalt követően fordulnak elő, vi-
szont csak itt találunk több sornyi áthúzott szöveget. Csak ez 
a szövegrész az, ahol a felső keret alatt szabad hely van, a többi 
részben a sorok közvetlenül a keret alatt kezdődnek, és az utolsó 
beírt oldalon, a 15-iken a szöveg határozottan középre van he-
lyezve. A füzet többi részében a papírt alaposan kihasználták: az 
újabb és újabb cikkelyek nem kezdődnek új oldalon, hely is alig 
van hagyva a címeik előtt, és olyat is látunk, hogy a cím után 
már csak egy szövegsor fért ki. 

A másolók a bibliai idézeteket aláhúzták, és utánuk zárójel-
ben írták a helyeket a latin Vulgata jelölésrendszere szerint. A 
többi idézetet a korban szokásos módon a sorok elejére kitett 
idézőjel jelzi. Néhány helyen érezni a tintába mártott friss toll 
nyomát, erősebb a fogása, máskor kicsit elhalványul a tinta. Az 
első tizenhat oldal határozott, kerekded, kiírt írása barna tintá-
val készült, a többi más fajtával, de az elszíneződésük mára szin-
tén barna lett. 

A több kéz által másolt füzet eredeti szövege tehát csaknem 
kétséget kizáróan Losteineré, az írás maga viszont másoké vagy 
másoké is. Tudva azt, hogy élete vége felé Losteiner szeme is, és 
bizonyára egészsége is megromlott, arra gyanakodhatunk, hogy 
a megírt füzetet nem rögtön másolták le kiadásra, hanem csak 
valamivel később, amikor a szerző már nem tudta azt javítani. 
Arra gondolhatott, hogy talán a nyomtatott szöveget fogja majd 
átnézni. A füzet később bárkinek kezébe kerülhetett valahol, de 
egészen mostanig joggal hihettük, hogy senki sem ismerte, mert 
semelyik rendtörténeti munka sehol nem hivatkozik rá. A Som-
lyón helyben működő nyomda kínálta a lehetőséget nyomtatás-
ban való megjelentetésre, ami végül mégsem valósult meg. Vajon 
miért nem? Hová lett a füzet, hol lappangott két évszázadig, mi a 
további sorsa? Mozaikokból lehet összerakni a válasz egy részét a 
kérdésre. Haladjunk időben visszafelé!
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A füzetet 2005 pünkösdjén Nyíregyházáról juttatta el Csík    -
somlyóra a ferences rendházba dr. Cserháti István, nyugdíjas kato-
likus pap, aki korábban évtizedeken keresztül Vásáros naményban 
volt plébános, előtte pedig több állomáshelyen is szolgált. A „pos-
tás” Máriás József nyugalmazott szatmári újságíró volt, aki elvit-
te magával, hamarosan ismertető cikket írt róla a Hargita Népe 
2005. május 14-i számában, és ott a kísérőlevelet is közölte. Innen 
tudjuk meg, hogy a füzet egy menekülő ferences barát révén ke-
rült Tarcalra 1944 végén vagy 1945 elején, aki ott hagyta – hatvan 
évre. Szerencsére hagyott benne nyomokat, amelyek aztán segítet-
tek benne, hová is kell visszajuttatni a leletet. 

Kísérőlevelében Cserháti atya leírta, hogy kerek ötven évvel 
korábban hogyan került hozzá a füzet: „Sátoraljaújhelyi – Zemp-
lén megye – káplán koromban (1955–56) könyvespolcot vásárol-
tam az Újhelyre került nyugalmazott tarcali plébánostól, Braun 
kanonok úrtól. A könyvespolccal együtt a kanonok úr házvezető-
nőjének húga ráadásul nekem adott egy vesszőből fonott bőrön-
döcskét, amit 1944 őszén egy menekülő ferences barát felejtett 
(vagy hagyott megőrzésre) a tarcali plébánián. A bőröndben, ame-
lyért később senki sem jelentkezett, 8-10 darab Korda-könyvecske 
között találtam ezt a Florilegium kis írást. Sajnos, a bőröndben 
az évek során az egerek tanyáztak, sok papírt teljesen szétrágtak. 
Az – Istennek hála – épen maradt kézírásos könyvecskét azzal az 
elhatározással helyeztem a könyvtáram legféltettebb kincsei közé, 
hogy alkalomadtán átadom valamelyik ferences kolostornak. Az 
események azonban másképp szövődtek. Nyugdíjba vonulásom-
kor került újra kezembe.” Innen tudunk meg még más fontos 
részleteket: „a könyvecskében megőrződött egy, P. Papp Asztrik 
ferences atyának címzett gyászjelentés, s ugyancsak az ő nevét 
őrző két névjegykártya. Ez utóbbiak kolozsvári lakhelyet jelölnek 
meg. A gyászjelentés címzése viszont Csíksomlyóra szól. Tisztá-
zandó, hogy a kettő közt mi az összefüggés. Melyik az előbbi: a 
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címzés vagy a névjegykártya? Talán Asztrik atya volt az, aki elme-
nekítette onnan? Önök bizonyára ismerik az atya későbbi életút-
ját, ami talán az általa elmenekített könyvecskére is fényt vet. Az 
első lapján feltehetően leltári szám szerepel. Jusson vissza arra a 
helyre, ahol évtizedekig őrizték azt!” A hűséges őrző saját magá-
ról csak néhány rövid sort írt: „ Túrterebesen születtem, Szatmár 
megyében. Isten Szolgája dr. Scheffler János püspök 1944-ben Bu-
dapestre küldött a Központi Szemináriumba. Pappá szentelésem 
és a doktorátus megszerzését követően, az ötvenes évek elején már 
nem mehettem haza. Papi szolgálatom nagy részét a Csonka Szat-
mári Egyházmegyében töltöttem, az elszakított terület egyházjo-
gi rendezését követően kerültem az Egri Főegyházmegye, majd 
a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye kötelékébe. Szolgálatom 
során lettem tiszteletbeli egri kanonok, majd sárvári címzetes 
apát. Jelenleg az Egri Főegyházmegye nyíregyházi papi otthoná-
ban lakom” (Máriás 2005).15 Ezt a Somlyóra visszakerült példányt 
2006 tavaszán volt alkalmunk tanulmányozni P. Márk József fe-
rences atya jóvoltából. 

Nem sokkal ez előtt, 2006. március végén viszont kezünkbe 
került egy kézirat Kolozsváron, az Egyetemi Könyvtár kézirat-
tárában Istennek kincses tárháza… címmel.16 E kéziratról azon-
nal látszott, hogy másolat, de hogy pontosan miről, azt csak a 
Csíksomlyón talált kéziratot látva lehetett azonosítani. A kolozs-
vári másolat szintén tisztázat, bekötetlen, összefűzött lapokon, 

15 Hozzátehetjük, hogy Cserháti István 1923-ban született Túrterebesen, és amikor 
1950-ben pappá szentelték, nem tudott újmisét mondani a szülőfalujában. Hatvan 
évvel később gyémántmiséjén annál nagyobb örömmel köszöntötték ( Józsa 2010). 
Halálhírét a Magyar Kurír 2015. július 13-án közölte (http://www.magyarkurir.
hu/hirek/elhunyt-cserhati-istvan-cimzetes-apat)

16 Erre a tételre abban a kiadatlan listában bukkantam rá, amelyet Újvári Mária, az 
Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtárosa készített és bocsátott rendelkezésemre az 
Egyetemi Könyvtár kézirattári anyagának magyar vonatkozásairól; e helyen is kö-
szönet érte.
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mérete 118 x 144 mm, jelzete MS 1590. A korábbi pecsét szerint 
1907-ben már biztosan az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtá-
rában volt. Ez a példány nem sokkal az eredeti után készülhetett, 
valamikor a 19. század első felében, terjedelme 36 lap, két oldal 
kivételével mindegyik beírt, az egész egy kéz írása. A másolat a 
címoldalon már egyenletesen beosztva helyezte el Losteiner ne-
vét, a korábbival azonos szöveggel; az eltérés csak annyi, hogy az 
eredeti 31. bekezdését ebből kifelejtették, az eredeti 32. bekezdése 
itt 31. számot kapott, de utána ugrik a számozás és a 33. következik. 
Az 59. bekezdés szövegét (László Kajetánról) az első sor után egy 
üresen hagyott oldal szakítja meg. A szöveg apróbb különbségektől, 
másolási hibáktól és a korabeli nyelvi normához, illetve a másoló 
saját nyelvjárásához igazítástól eltekintve azonos a korábbival. For-
mailag is gondos munka, az aláhúzások és az oldalkeretek vonalzó-
val készültek, a sorokat egészen halványan megvonalazott papírra 
írták, így azok rendezetten következnek egymás után. A számok a 
szakaszok élén meg vannak vastagítva, ezek a kezdő sorok a többinél 
beljebb kezdődnek, az őrszavak ebben a példányban is ott állnak az 
oldalak alján. A papírral itt is takarékoskodtak: a cikkelyek (a som-
lyói kézirathoz hasonlóan) ebben sem kezdődnek új oldalon, kivéve 
az első kettőt, amely előtt az oldal aljára ért az írás. A jól olvasható 
szellős írást nem rontják áthúzások, tintafoltok. A vékonyabb papí-
ron olykor átlátszik a túlsó oldalra írt szöveg, de átütés nincsen. A 
mostani közlésben nem éreztük szükségét az eltérések aprólékos jel-
zésének. A somlyói példányban voltak nehezen olvasható helyek, 
amelyeknél a kolozsvári másolat segített értelmezni az írást. 

Töprengésre ad okot, hogy az Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattárának katalógusában szerepel egy azonos című tétel 
Losteiner neve alatt (Oct.H. 638 jelzeten), de ez a példány 1945 
óta hiányként van számon tartva, és a leltárkönyv alapján csak 
annyit tudni róla, hogy 1906-ban vásárolták Szász Bélától 15 ko-
ronáért, s terjedelme 47 nyolcadrét levél volt. A terjedelmi adat 
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nem egyezik meg egyik ismert példányéval sem: minden bizony-
nyal készült egy harmadik másolat is. 

A kézirat egy további példánya az Esztergomi Főszékesegyházi 
Könyvtárban található, ahogy arra Tüskés Gábor és Knapp Éva 
már korábban utalt (Jordánszky 1836: 38. a reprint utószavában). 
Ez a füzet – jelzete: Cat. X. Tit. VIII. a) 38 – a somlyói kézirat 
„elegánsabb” változata. A nyolcadrét, papír borítású füzetet 16 
oldalas ívekből, szám szerint 11-ből kötötték egybe, s ezeket meg 
is számozták. Az utolsó ívnek csak az első levele beírt, így tehát 
ez a kézirat is 162 beírt oldalból áll. Az esztergomi kézirat tago-
lása, formája pontosan megegyezik a csíksomlyóival, beleértve az 
illusztráció számára üresen hagyott helyet és az első íven az oldal 
közepére helyezett szöveget is. Az oldalak keretét vonalzóval húz-
ták meg, a szöveg ebből alig fut ki. A kézírás feltűnően egységes és 
tiszta, már-már kalligrafikus; javítás, áthúzás, nehezen olvasható 
hely alig van benne. A szöveg számos ponton segít értelmezni a 
csíksomlyói példány nehezen kibetűzhető részeit, ezekre lábjegy-
zetben utaltunk. További kutatás fogja kideríteni, hogy a két, kö-
zel egykorúnak látszó példány közül melyiket melyikről másolták, 
és hogy a szövegek apróbb eltérései hátterében pontosan mi áll.

A kézirat csaknem kétszáz éves lappangásának történetébe 
esetleg bepillantást enged, ha feltesszük, hogy elkészülte után 
a kiadás szándékával elküldték a tisztázatot a rendi vezetésnek, 
amelyik tovább küldte jóváhagyásra az illetékes elöljárónak, az er-
délyi püspöknek. Ott a cenzor láthatta, hogy a leírt csodák közt 
vannak olyanok is, amelyek nem nyertek jóváhagyást, és talán 
emiatt, talán egészen más okokból megtagadta a kiadás engedé-
lyezését. Visszaküldték a ferenceseknek, nem tudni pontosan, 
hová, Csíksomlyóra vagy Kolozsvárra, a rendi központba – akár 
átdolgozásra, akár más célból. A szerző idős és elesett volt már, 
nem tudott vele foglalkozni, esetleg meg is halt, rendtársai pedig 
nem foglalkoztak tovább a sorsával. 
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Könnyen elképzelhető, hogy száz évvel később valóban a fe-
rences költő Papp Asztrik (1916–1985) lehetett az, aki a füzetet 
magához vette. Ezt a feltételezést megerősítheti, hogy tudjuk, 
Papp Asztrikot is foglalkoztatta a somlyói búcsújárás: a negy-
venes évek második felében kiváló néprajzi kismonográfiát is írt 
róla. Ez csak halála után jelent meg kihagyásokkal, igazításokkal, 
Fodor Sándor gondozásában; a sok hivatkozás között Losteiner 
vagy az Istennek kincses tárháza… nem szerepel (Papp 1995). A 
háború végén, amikor Kolozsvárra bevonultak a szovjet csapa-
tok, sokan menekültek, köztük Papp Asztrik is, aki ekkor rövid 
időre elhagyta a rendet, majd visszatért Erdélybe.17 Az ő kiskof-
ferjében juthatott el a füzet Tarcalra, s onnan évtizedes mellőz-
tetés és rejtőzködés, kézről kézre adás után Vásárosnaményon és 
Nyíregyházán keresztül Csíksomlyóra. 

Csak sejtéseink lehetnek róla, mi történhetett korábban, 
Losteiner halála és a kézirat előkerülése között. Ez nem is fog vál-
tozni addig, amíg a ferencesek 1950-ben, a szétszóratáskor elkob-
zott és a mai napig vissza nem szolgáltatott kolozsvári központi 
levéltára és a többi rendház elhurcolt iratanyaga ismeretlen he-
lyen van és nem kutatható. A kommunista hatalomátvétel idején, 
1948-ban a rendi központ már jó ideje Kolozsvárott volt; az itteni 
iratanyag egy részét a kolozsvári Akadémiai Könyvtár kézirattárá-
ba, más részét állami levéltárba szállították, de a rendezetlenségére 
hivatkozva évtizedek múltán is hozzáférhetetlen. Természetesen 
más levéltárakból is kerülhetnek elő értékes nyomok, és érdemes is 
ilyenek után kutatni, de erre egyelőre nem volt módunk. Mindaz, 
amire 1950 előtt a rend historikusai és más kutatók még támasz-

17 Papp Asztrik életét tömören összefoglalja a Magyar Katolikus Lexikon és a Romá-
niai Magyar Irodalmi Lexikon „Papp Asztrik” szócikke, ld. http://lexikon.katoli-
kus.hu/P/Papp.html. Hét évet ült börtönben 1957–1964 között „fel nem jelentés” 
miatt, ami azt jelentette, hogy egy diák gyóntatószékben elmondott neki egy „ösz-
szeesküvést”, amelyet utána a hatóságokkal is közölt… (Bartalis 2001: 101). 
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kodhattak, szétszórva, lappangó állapotban, magángyűjtemé-
nyekben, antikváriumok katalógusaiban található.

Történetek és csodák

A füzet e kötetben hasonmásban és a mai átírásban is olvasható, 
mégsem hiábavaló, ha röviden áttekintjük a szerkezetét és a tartal-
mát, majd előzményeit, forrásait, kapcsolatát a mirákulum műfa-
jával és mirákulumoskönyvekkel. 

Jól szerkesztett, átgondoltan felépített művet tartunk a ke-
zünkben, amely bevezetőre és öt részre, öt cikkelyre tagolódik. 
Nem mindig könnyű olvasmány, vannak mondatok és szakaszok, 
melyeket kétszer-háromszor is átolvasunk, mire megértjük őket – 
de megéri a fáradságot. A sorok közül egy olyan ferences tekint 
ránk, aki két lábbal áll a földön, tanít, kutat, építkezik és szervez 
– ugyanakkor a szerzetesi közösség, az imádság, a Mária-tisztelet 
révén folyton az ég felé tekint. 

Istennek kincses tárháza – a cím arra a „kincstárra” vonatko-
zik, amely a hívő ember szá mára természetfölötti ajándékokból 
áll össze, és amely „osztogattatik” mindenütt, ahol az égiek iránti 
vonzódás és szeretet vezeti a tekinteteket, a figyelmet és tartja ké-
szenlétben a lelki nyitottságot. A 18. század vége felé a természet-
fölötti tapasztalat leginkább „kézzelfogható” része sok évszázad 
óta még az a fajta csoda, amely külső jelekben, jelenségekben is 
megmutatkozik, amelyeket el lehet mondani, le lehet írni, hite-
lesíteni, tanúsítani, pontokba szedni. Ez a törekvés még kevésbé 
figyel a belső történésekre, a lelki tapasztalatokra és változásokra, 
amelyek kevésbé láthatók, kevésbé önt hetők szavakba és kevésbé 
tanúsíthatók külső szemlélőkkel, pecsétekkel; ezek iránt majd a 
modern kor mutat több fogékonyságot, érdeklődést. 

Az első szakasz címe, amelyen belül még nincsenek szá mozott 
bekezdések: Tárgya e könyvecskének. A 13 oldalnyi bevezetés első 
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mondata: „Az imádandó Mindenható ság jóságát s ajándékit a ter-
mészet, kegyelem és dicsőség piacán szokta teremtményivel közleni 
s igen gazdagon kiosztogatni” – ami jól érthetően fejezi ki a szerző 
szándékát és szemléletét: Isten és ember között közvetlen kapcso-
lat van, Isten jósága ajándékaiból felismerhető, s ezek az ajándékok 
megmutatkoznak a természetben és a ter mészetfelettiben. Aján-
dékok maguk a csodák, s ezek különös gazdagsággal mutatkoznak 
meg kitüntetett helyeken. Csíksomlyót ilyen kitüntetett helynek 
látja a szerző, amely hasonlít a választott nép régi menedékvárosai-
hoz (a szövegben: „folyamat városok”, 5. oldal), és ahol Szűz Mária 
„szent képe” vagyis szobra körül Isten ajándékai együtt vannak, 
mint „kincses tárház”. 

A csíksomlyai Boldog Szűz Mária szent képének ábrázatjáról 
című első cikkely (1–5. bekezdés) rövid nyolc füzetoldalon a szo-
bor leírását adja. Teljes egységben látja és láttatja a külső megje-
lenést és annak jelképi, szellemi-lelki tartalmát, a kettőt nem vá-
lasztja szét. A karon ülő kisded Mária anyaságát, Mária koszorúja 
és leeresztett haja a szüzességét, a kezében tartott jogar a fejedelmi 
méltóságát fejezi ki; lába alatt a félhold a pogányokat, Nestor feje 
pedig az Istenanyaságot tagadókat jelképezi. Innen tudjuk meg, ki 
és mikor készíttetett koronát a fejére, csillagkoszorút a feje köré, 
s hogy palástja kívül arany pihékkel („pilhe”) díszített, belül pe-
dig sötétzöldre van festve (amit a későbbi átfestések eltakartak, ld. 
Mihály 2010: 7). Sorakoznak a bibliai uta lások a Jelenések köny-
vére, az Énekek énekére, Salamon példabeszédeire és Jézus Sirák 
fia könyvére – e fejezetben találjuk a legtöbbet, utolsóként a tö-
mör összefoglalást: „Ábrázatja ezen szent képnek mintegy Isten 
dicsőségének makula nélkül való tüköre”. 

A csíksomlyai Boldog Szűz Mária szent képének eredetéről és ré-
giségéről című második cikkely a 6–19. bekezdésekben a szobor 
Csíksomlyóra kerülésének történetével és régi történetek mérle-
gelésével kezdődik. Losteiner megemlíti a legendás változatokat 
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(bibliai párhuzamokkal és a loretói Szűz Mária ház történetével 
igazolva, hogy lehetséges a csodálatos eredet), felhozza a szobor 
Sóvárból, Fogarasból, a lutheránus szász Höltövényből, Moldvá-
ból való eredeztetését is. Forrásokra, régi könyvekre támaszkodva 
(Bzentzki Rudolf, Esterházy Pál, Györffi Pál, a jezsuita Kunits Fe-
renc, Pattrik János stb.) mutatja be a szobor régiségét, s utána hosz-
szan idézi Cserei Farkas részletes elbeszélését a János Zsigmond 
fejedelem hadaival megvívott 1567-es győztes hargitai csatáról. A 
ferences Balásffi Mihály és Veress Lajos kéziratos krónikái után 
azokról a konfliktusokról olvashatunk, melyek egyik része a csíki-
ak vallásának megreformálására irányult, a támadások másik ré-
sze pedig – Székely Mózes, Barcsay Ákos, Ali basa, Thököly Imre 
tatár segédcsapatai, illetve újabb tatár portyázók részéről – a som-
lyói ferences rendház, a szerzetesek és a kegyszobor ellen. Mind-
ezek kegyetlen rombolásokkal, vérontással és nem utolsósorban 
a régi források pusztulásával jártak. „Tulajdonítja a nemzet ezt a 
sérelem nélkül való folyamot Isten után nem másnak, hanem a 
Szent Anya képéhez való oltalomnak” – fejeződik be a szakasz, 
vagyis a kegyszobor sokszoros megmenekülése, újjáéledése, biztos 
jele Szűz Mária közbenjárásának. Ennek a történelmi fejtegetés-
nek a párja a negyedik cikkely végén található, szerkezetileg szinte 
tükörkép-helyzetben, ám ott már forrásokra, nevekre hivatkozás 
nélkül. 

Az ezen szent képen történt természet felett való változásokról 
című harmadik cikkely (20–26. bekezdés, 68–82. oldal) egyenes 
folytatása az előzőnek: maga a szobor megmaradása is csodaszám-
ba megy, csakhogy ezt a csodát még nem mindenki látja. A csodás 
jelleg felismerésének története következik: novellaszerű elbeszélést 
olvashatunk egy halotti torról, ahol vita bontakozik ki a jelen lévő 
ferences, Potyó Bonavenura és a házbeliek között, ami után a szer-
zetes hazasiet és nekikezd utánajárni az eseteknek. Talál is egy régi 
írást, elkezdi gyűjteni a szóbeli emlékeket, és meghallja az első cso-
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datörténeteket. Ezek a szobor („szent kép”) különös változásairól 
szólnak: angyalok eresztették le és emelték fel a koronáját, fényesség 
áradt el körülötte, lángra lobbant és elaludt a gyermek kezében lévő 
toll és minden sértetlen maradt. Ennek nyomán indítják el az első 
kérést a természetfeletti jelenségek, a csodák elismertetésére. 

A csíksomlyai Szűz Mária szent képénél vett isteni kegyelemről 
című negyedik cikkely (27–73. bekezdés) a leghosszabb fejezet, és 
itt olvassuk a megelőzők után megtörtént eseteket. A kezdő mon-
dat visszautal az egész mű kezdetére, más szavakkal azt ismétli 
meg: „A Mindenható Úr hatalmas valamint a természetnek, úgy 
a kegyelemnek és végre a dicsőség ajándékinak kiosztogatásában, és 
szabad”; a fejezet vége pedig a fő gondolatmenetnek megfelelően a 
szobor körül megesett csodák hivatalos püspöki elismertetését ve-
zeti be. Az itt elbeszélt történetek tanúvallomásokon, tanúkihall-
gatásokon, írásos és szóbeli beszámolókon alapulnak. Gyó gyulások 
sorát olvashatjuk a szem, a láb, a kéz legkülönfélébb betegségeiről, 
nyavalyákról, szakadásokról, de ezeken túl néma gyermek csodála-
tos meggyógyulásáról (52.), gyermektelenség megszűnéséről (33.), 
vízből, szekér felborulásából történt megszabadulásról (39., 47.), 
kutyától történt ijedés elmulasztásáról (42.), sőt még halott gyer-
mek feltámadásáról is (35.). Ebben a 45 bekezdésben kereken 52 
csodatörténet, mirákulum van leírva, melyekhez hozzáadhatjuk az 
előző fejezet hat (más természetű) csodáját. Az esetek nem szoros 
időrendben következnek, a legkorábbi 1706-ra, a legkésőbbi 1800-
ra esik; a többség, 36 történet dátuma pedig az 1743 és 1779 közötti 
36 év. A történetek legtöbbjében pontos név, évszám, lakóhely vagy 
származási hely is hitelesíti az esetet, sokszor megtudjuk a szereplők 
társadalmi állását vagy foglalkozását is. Ahol nem szerepel név, ott 
is megneveztetik egy tanú, mint a vízből kiszabadult ember (39.) 
vagy a csíkszépvízi sóőr gyermektelen felesége (33.) esetében.

A csodák után következő utolsó bekezdésben foglalt történeti 
visszapillantásában Losteiner a somlyói rendház kezdeteitől felidézi 
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a múltat, főként a dúlásokat, pusztításokat – annak bizonyítására, 
hogy számos akadály tornyosult a csodák korábbi összegyűjtése 
előtt. Az itt leírt eseményeket más források is megerősítik. Rész-
letezés nélkül utalhatunk akár Hunyadi János alapítására, akár a 
32 confraterre, akit ő rendelt a kolostor szolgálatára, akár a Petki 
István által kezdeményezett összeírásra, arra, hogy Pázmány Péter 
esztergomi érsektől kértek szerzeteseket Somlyóra. Tévedést talán 
csak Váradi János megölésével kapcsolatban mutathatunk ki, aki 
Benedek Fidél szerint nem ekkor, a Székely Mózes idején megesett 
üldözés idején hunyt el, hanem még sokáig élt és működött rendi 
beosztásokban. A mártírium felnagyítva egy Münchenben 1698-
ban kiadott könyvben jelent meg,18 innen vették át később hibásan 
olvasott és átírt nevekkel: így lett az egyik szerzetes az eredeti Toldi-
ból a németországi átírásban szereplő Soldi-n keresztül „Zöld” János 
(Benedek 2000a: 288). Az 1661-es tatár betörést és Somlyai Miklós 
vértanúhalálát Benedek Fidél részletesen is feldolgozta (Benedek 
1944, 2000b).

Az utolsó, A csíksomlyai Boldog Szűz Mária törvényes ítélete fő 
megyés pásztornak címet viselő fejezet (74–79. bekezdés, 146–162. 
oldal) lényege a csodákat és a kegyhelyet el ismerő püspöki határo-
zat: „Ezt a faragott képet azért mind a csudákról jelesnek, és hogy 
megkoronáztassék, méltónak magyarázzuk, és minden tőlünk 
kitelhető móddal és formában szentenciát mondunk. Adatott 
Kolozsváratt, a mi püspöki lakhelyünkben, Kisasszony havának 
huszadikán 1798. esztendőben, Ignác erdélyi püspök” (79. bek. 
159. oldal). Ennek a határozatnak a közvetlen előzményeit mutat-
ja be a fejezet. Újra visszanyúlva a régi halotti torban elhangzott 
hitetlenkedő megjegyzéshez, leírja, hogyan zajlott le egymást kö-
vetően három püspöki vizsgálat, hogyan zajlott a tanúkihallgatás, 
kik voltak a bizottságok tagjai. Itt jelenik meg bújtatottan egyes 

18 Az általa idézett könyv: P. Huber Fortunát: Menologium Ordinis Minorum. Mün-
chen, 1698. A cím hosszabb, Benedek Fidél összevonta. 
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szám első személyben a szerző: „akik mellé utasítás végett elöljá-
róimtól rendeltetvén” (76. bek.), s a következő leírásokból látszik, 
hogy az író személyes résztvevője volt az eseményeknek. 

A Toldalék az utolsó oldalon azt jelzi, hogy a megírt szöveg vé-
gére még mit szánt a szerző: a „hitvallás tétel”, vagyis a Hiszekegy, 
továbbá a Te Deum magyar szövegét és „egynéhány pünkösdi ájta-
tossághoz alkalmaztatott ének”-et. Ez mindazoknak segítség lett 
volna, akik az újabb püspöki rendelettel a Csíksomlyón tartandó 
pünkösdi ünnepi liturgiába bevezetett imádságokat meg akarták 
tanulni vagy fel akarták idézni. Ez a toldalék is segít benne, hogy 
a könyv későbbi hatását követhessük. 

Feltűnik, hogy a datált történetek közül egyetlenegy sem esik 
az 1780 és 1798 közötti időre, vagyis pontosan arra, amikor gróf 
Batthyány Ignác volt az erdélyi püspök. Ahogy láttuk, ő a püspö-
ki széke elfoglalása után rövidesen nyilatkozott Somlyóról, ám az 
elvégzett vizsgálat után csaknem másfél évtizedet várt, mire 1798-
ban ítéletet hozott. Hogy mi lehetett a várakozás oka, azt további 
kutatások tudják majd kideríteni. Van viszont három történet, 
amely a püspök utáni időben esett meg: 1798-ban egy hályog 
leesése Keresztes Veronika vak szeméről (70.), 1800-ban egy kis-
gyermek megszólalása, aki négy éves koráig nem beszélt (71.), és 
ugyancsak 1800-ban a francia háborúból hazatért Vargyas Ignác 
lábának meggyógyulása (72). Ezek semmilyen korábbi csodagyűj-
teményben nincsenek, nem is lehetnek benne, és nem említi őket 
Boros Fortunát könyve sem, amelyik a csodák modern elbeszélé-
sében sokat merített Losteinertől (Boros 1994: 61–74). 

Előzmények, források 
Az Istennek kincses tárháza elbeszélt történetei – a históriákról 
éppúgy, mint a mirákulumokról – szinte teljes egészükben szere-
peltek már Losteiner Leonárd harminc évvel korábbi művében, 
a Cronologia-ban, és sok későbbi közvetítőn keresztül onnan vál-
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tak széles körben ismertté. Az ottani megfogalmazás részletesebb 
volt, a tanúságtételek egy része pedig gyakorlatilag az eseményeket 
átélő, előkelő családtagok leveleinek másolata. E levélmásolatok 
a latin kéziratban eredeti nyelven, magyarul olvashatók (Mohay 
2015). 1784-ben a tanúkihallgatások alkalmával ezekre a történe-
tekre is rákérdeztek, és ahogy azt Bárth János megfigyelte, csak 
egy részükre jött megerősítő válasz (Bárth 2000). Az Istennek kin-
cses tárháza egyik érdekessége ma többek között éppen az, hogy 
négy olyan mirákulumtörténetet is olvashatunk benne, amelyek a 
vizsgálat során nem kaptak megerősítést. Ezek a következők (elöl 
áll a bekezdés száma, utána / jel után az 1784-es tanúvallomásé): 
28./7. P. Mihály Jakab szakadásának gyógyulásáról; a 29./18. a 
nagyváradi muzsikus gyógyulásáról; a 35./8. a hét esztendős kis-
fiú, Betlen Tamás feltámadásáról; a 44. /10. Kornis Anna „terhes 
nyavalyája” gyógyulásáról.

Egy tucatnyi olyan történetet is olvashatunk itt, amelyeket az 
1784-es tanúkihallgatá sok viszont megerősítettek: 36./1. Cserei 
Zsuzsanna levágott ujjának összeforrása; 45./5., 22 Bothár Anna 
vakságának elmúlása; 46./4. Bodó Anna „terhes nyavalyája” el-
múlása; 47./14. Boros Ferenc „terhes nyavalyája” elmúlása; 48./8. 
Boldizsár Anna vakságának elmúlása; 50./26. György Ilona kar-
ja gyógyulása; 52./7. Márk Kata néma testvé rének megszólalása; 
53./24. a másfél esztendős Zöld Antal meggyógyulása; 55./25. 
Péter Katalin sérve gyógyulása; 58./13. Borsos Ilona karja gyó-
gyulása; 59./36. László Kajetán lába gyógyulása; 60./32. Buzás 
Anna süketsége gyógyulása; 62./35. László Margit fiának szeme 
gyógyulása. A Bárth János által közölt egykorú tanúvallomások 
szövegében ezek ugyancsak részletezőbb, epikusabb kifejtésben 
olvashatók (Bárth 2000: 28skk). 

Ritka eset, hogy a történetek szereplői nincsenek megnevezve, 
talán magasabb rangjuk vagy a nagyobb térbeli távolságuk miatt. 
Tüskés Gábor a mirákulumokkal kapcsolatos forráskritikai szem-
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pontok között említi a nevek elhallgatását a magasabb társadalmi 
rétegek körében, valamint a nagyobb távolságról érkezők viszonylag 
gyakoribb szerepeltetését a történetekben (Tüskés 1993: 62–63).

A kezünkben tartott mirákulumos könyv hátterében, mintegy 
a „felmenői” között jó okkal feltételezzük Losteiner Cronologiáját, 
illetve azokat a korábbi forrásokat, amelyeket ő abban felhasznált, 
továbbá az 1783-as Protocollumot. Az utóbbival feltűnő az egye-
zés, és a 32. bekezdésben a szöveg maga is utal a használatára ab-
ban a rövid elbeszélésben, amely Istvánfi Kristóf ifjú szer zetesnek 
az 1719-es pestistől való megszabadulásáról szól. A történet a 
Protocollum (P.) latin szövegében (26. fejezet a 20. oldalon) szin-
te szó szerint egyezik. Hasonló egyezést találunk sok más helyen 
is, csak kettőt említve: a 27. bekezdés az ozsdolai kántor lábának 
1706-ban történt gyógyulásáról (=P. 23. c.), a 29. bekezdés a 
nagyváradi muzsikus hitvesének meggyógyulásáról a vakságából, 
aminek örömére a férfi karácsonykor az orgona mellett hegedűvel 
szolgált (=P. 25. c.). Utóbbinál a történetesen éppen Nagyvára-
don tartózkodó csíkszent györ gyi szerzetesek tanácsolták a som-
lyói templom meglátogatását. Olykor még a „tipográfia” egyezé-
se is megfigyelhető: látszik, hogy ebben a Protocollumban szinte 
pontosan ugyanúgy nagy betűkkel, középre kiemelve van írva a 
„JÉZUS, MÁRIA!” az első, 1669-ben megesett csoda leírásában, 
mint Losteinernél (70. oldal).19 További kutatások fogják kiderí-
teni azt, hogy pontosan mi a viszony az Istennek kincses tárháza és 
Losteiner Leonárd korábbi, ismert művei között, valamint ezek és 
a püspöki kivizsgálások szöveganyaga között. Reméljük, lesz még 
erre vállalkozó. Ugyancsak további kutatást igényel a Gyulafehér-
vári Érseki Levéltár vonatkozó tetemes mennyiségű latin nyelvű 
szentszéki peranyagának feltárása és hasznosítása.20

19 Az első, 1669-ben megesett csodát más részletekkel együtt olvashatjuk: Boros 1994: 
68–69. 

20 E tanulmány elkészülése után láthattam a Csíki Székely Múzeum A csíksomlyói Má-
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Történeti forrásai között jó pár szerzőt megemlít Losteiner, 
főként a második, történeti té má jú fejezetben. Az idézett szerzők 
többségét a szakirodalomból jól ismerhetjük. Röviden bemutat-
juk őket, az említés sorrendjében. 

Bzentzki Rudolf, azaz Rudolf Bzensky (1651–1715) Erdélyben 
tevékenykedő, cseh-morva származású jezsuita misszionárius volt, 
akinek 1699-ből származó történeti kézirata (melynek évtize-
dekkel később több másolata is létezhetett) ma a gyulafehérvári 
Batthyáneumban van.21 

Szentiványi Márton jezsuita szerzetes, a nagyszombati egye-
tem tanára, számos latin és magyar nyelvű mű szerzője. Hogy 
melyik művét használhatta Losteiner, csak sejthetjük abból, hogy 
később Erős Ferenc Modeszt hasonló tárgyú és tartalmú írásának 
jegyzetében ugyanezen jezsuita 1699-ben megjelent könyvére 
hivatkozik cím nélkül (Erős 1852: 34). Alighanem a Dissertatio 
paralipomenica rerum memorabilium Hungariae (Nagyszombat, 
1699) című kötet járhatott Losteiner kezében. 

Esterházy Pál: Mennyei Korona…, Nagyszombatban, 1696-ban 
megjelent könyvéből Losteiner röviden idéz a 10. bekezdésben. Ez 
a könyv második, jelentősen bővített és szépen illusztrált kiadása 
volt a pár évvel korábbi, más címen megjelent első változatnak, ahol 
még a szerző nevét is más formában (Eszterás) írták, s amelyben 
Csíksomlyó akkor még nem szerepelt (Esterházy 1690, 1696). 

Losteiner csak megemlíti Györffi Pál „értesítését”, hiszen ez 
a ferences renden belül közismertnek számíthatott. Györffi Pál 
(1681–1748), ferences tartományfőnök 1729-ben Rómában je-

ria-szobor 500 éve című  időszaki kiállításában (melyet Hegedűs Enikő, Mihály Fe-
renc, Muckenhaupt Erzsébet, P. Urbán Erik rendeztek) ennek a levéltári iratanyag-
nak az 1746-ból, 1779-ből, 1783-84-ből és 1798-ból származó fontos darabjait. 

21 Dissertatio historica de Dacia Mediterranea 1699. (a gyulafehérvári Batthyaneum 
könyvtárában). Szinyei (online: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/b/b02 
666.htm) Ennek első, földrajzi részét száz éve ismertette Banner János (Banner 
1913, V.ö. Molnár 2009).
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lentette meg rendtörténeti könyvét latinul Ortus, progressus, 
vicissitudines… Provinciae Transylvaniae… címmel, amikor a ko-
rábbi őrséget (custodia) rendtartomány (provincia) rangra emel-
ték, és ennek alátámasztására együtt volt minden érv, irat. A könyv 
magyarországi megjelenésüktől kezdve ismerteti a ferencesek tör-
ténetét, különösképp a könyvet közvetlen megelőző, 1640–1729 
közötti időszakot. Magyarul 1989-ben jelent meg Domokos Pál 
Péter fordításában (Györffi 1989). 

Kunits Ferenc ugyancsak jezsuita szerző volt, és Losteiner neki tu-
lajdonítja a Dacica Siculica (Kolozsvár, 1731) című könyvet. A követ-
kező bő száz évben többször hivatkoztak rá, még az 1850-es években 
is (Erős 1852). Szinnyei József szerint a könyv valójában egy másik 
jezsuita, Szilatsek Pál műve (Szinnyei, 1900: VII. k. 486–487).

Ugyancsak másnak tulajdonított könyv a 12. bekezdésben 
idézett P. Pattrik János könyve, melynek címe: Magna Hungariae 
eique adnexorum Regnorum ac Provinciarum Domina. Ilyen című 
könyv volt a nagybányai ferencesek könyvtárában is, de az ottani 
példány címleírása szerző nélküli könyvként tünteti fel (Monok 
2008: 219). Szinnyei József Szebeni Antal művének tartja, és így 
szerepel a Bécsi Városi Könyvtár katalógusában is, amely szerint a 
kötet terjedelme 159 oldal.22 Jordánszky szerint „ez a ritka könyv 
a boldogságos Szűznek száz képeiről szólló tudósítást foglal ma-
gában” (Jordánszky 1836: 138). A kötet idézett helyén valóban 
Somlyóról szóló szakaszt olvashatunk, a latin szöveget Losteiner 
magyar fordítása meglehetős pontossággal követi.23 

Cserei Farkas könyvéről, melyre Losteiner Geographia 
Mariana Regni Hungariae címen hivatkozik, korábban már csak-

22 V.ö. http://aleph21-prod-wbr.obvsg.at/F/?func=find-m&find_base=WBR01&find_ 
base=WBR02&find_code=WRD&adjacent=N&request=Szebeni%2C+Anton
&f_search%2CALL.x=0&f_search%2CALL.y=0

23 A könyv ki volt állítva a Csíki Székely Múzeumban A csíksomlyói Mária-szobor 500 
éve című kiállításon, 2015. július 30.–szeptember 20. 
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nem biztos feltételezésként állapítottuk meg, hogy önálló könyv-
ként valójában nem létezik. Régóta tudjuk, hogy a hargitai csata 
leírásának rövid időn belül három szövegváltozata is megszületett, 
melyek között apró, de sokatmondó eltérések vannak, ami világos 
jele az egyházi körben bekövetkezett folk lo rizálódásnak. Mos-
tani kéziratában Losteiner a második változatot közli annak az 
iratnak az idézésével, amely megtalálható a gyulafehérvári érseki 
levéltárban, s amelyet korábban elemzéssel együtt már szó szerint 
közöltünk (Mohay 2000, 2009: 114skk.). 

P. Balásffi Mihály OFM (1678–1748), ferences szerzetes három 
kötetnyi kéziratos mun   káját – Magyarország viszontagságairól, 
néhány ferences zárda eredetéről és rendtársairól – a csíksomlyói 
ferences könyvtárban őrizték, György József a két világháború 
között még látta (György 1930: 7, 472), mai lelőhelye ismeretlen. 
Szerzője nevét az Istennek kincses tárháza somlyói kéziratában és a 
kolozsvári másolatban is megfordítva, Mihályfi Balázsnak írták. 

Veress Lajos ferences rendtörténész (1697–1763) 1753-ban írta 
meg az „Erdély régi és új ferences arcáról” szóló, kéziratban ma-
radt munkáját (ld. a 6. jegyzetet). Ebben egy tizenöt oldalas fe-
jezet foglalkozik a csíksomlyói rendházzal és kegyhellyel. Veress 
szövegében sok utalás van a régi időkre, de mindannyiszor jelzi, ha 
az adatokat nem tudja bizonyítani, és ilyenkor tartózkodik a ha-
tározott állításoktól. Ilyen például a kegyszobor eredete, melyről 
még „tűhegynyi adatot” sem talált a konvent és a provincia iratai 
között. Ez az óvatossága hihetővé teszi leírásait, adatait ott, ahol 
ilyen bizonytalanságra nem utal (Mohay 2009: 66; 121–122). 

Forrásai között Losteiner (talán szerénységből) nem említi a 
saját korábbi rendtörténeti kéziratait, amiket pedig biztosan hasz-
nált. Ebben annak közvetett bizonyítékát is láthatjuk, hogy va-
lóban ő az Istennek kincses tárháza szerzője, hiszen ha valaki más 
állította volna össze, az biztosan megemlíti ezeket a testes króni-
kákat. Ha Losteiner nem vitte volna magával 1790 után újabb és 
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újabb állomáshelyeire, majd végül az  utolsóra, Csíksomlyóra ko-
rábbi kéziratos munkáit, és nem ott használta volna őket, akkor 
azok nem az ottani könyvtárban, hanem keletkezésük helyén, Ko-
lozsvárott maradtak volna fenn (vagy onnan tűntek volna el).  Sok 
minden, amit az írott dokumentumok alapján Losteiner már év-
tizedekkel korábban feljegyzett, olykor szó szerint idézett, itt újra 
olvasható, csakhogy tömörebb megfogalmazásban. Mintha az lett 
volna a cél, hogy minél több eset legyen elbeszélve, részletezés nél-
kül, de minden bizonyságot jelentő névvel, évszámmal ellátva. 

Ennyi idézett munka, köztük sok kézirat között feltűnhet, 
hogy Losteiner mi mindent nem használt. Ilyen például Kájoni 
János műve, amit Liber Niger (Fekete könyv) címen ismerünk. 
Ez közli a rend története szempontjából legfontosabb okiratok 
másolatait, és részletesen leírja az erdélyi ferences custodia törté-
netét. Külön fejezet szól a rendházakról, köztük az egyik legje-
lentősebbről, Csík som lyóról. A szerző hosszú oldalakon keresz-
tül ad részletes leírást a somlyói zárdáról, több tucat (betűrendbe 
szedett) támogató ajándékát sorolja elő, és közli a konvent inven-
táriumát is (Kájoni, 1991: 60–67). A kiadott kötet utószavában 
Madas Edit rámutatott, hogy a történeti adatok a közvetítők ré-
vén időközben közismertté váltak, emiatt nemigen volna szabad 
a kézirat forrás-tartalékait túlértékelni (Kájoni, 1991: 60, 132). 
Ez a megállapítás minden bizonnyal Losteiner jelen könyvére is 
igaz lehet. 

Nem emlegeti Losteiner azt a búcsúkiváltságot sem, amit IV. 
Jenő pápa adott Csíksomlyónak 1444-ben; akár azért, mert el-
kallódhatott, akár mert valamiért nem ismerte. Hasonlóképpen 
feltűnő, hogy nincs említés Nedeczky László 1739-ben Kolozs-
váron megjelent Fontes gratiarum Marianarum… című könyvé-
ről sem, amely pedig a 98–100. oldalakon részletesen foglalkozik 
Csíksomlyóval, és megemlíti az 1694-es tatár betörést: „ennek a 
csodatevőnek (ti. a szobornak) tudják be a tatárok rohamának 
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szerencsés túlélését; ugyanis amikor 1694 februárjában és júniusá-
ban újra s újra betörtek, aki csak itt keresett menedéket, kár nélkül 
megúszta a barbárok támadását, míg az egész szomszédos vidéket 
kirabolták”. Utóbb szóba hozza még az 1661. évi tatárbetöréseket 
is (Nedeczky, 1739: 98–99).24

Gyakori, hogy a történetek végén mintegy tanulságképpen 
olvasunk egy-egy mondatot, melyeknek a Biblia vagy egy-egy te-
kintélyes szerző neve ad súlyt (pl. a 62., a 63., a 67. és a 70. bekez-
désekben). Azzal, ahogy forrásokat idéz és szerzőket vonultat fel, 
Losteiner kézirata általános mintát követ, ezek gyakoriak másutt 
is. Ahogy más szerzőknél, Losteinernél is a leggyakrabban idézett 
egyházi szerző a középkori rendalapító apát, a cisztercita Szent 
Bernát, akit Losteiner az állandósult középkori jelzőt (doctor 
mellifluus a.m. ’mézajkú’, ’mézes szavú’ egyházatya) magyarítva 
„mézzel folyó Szent Bernárd”-nak nevez, és a tőle származó idé-
zeteket tudatos szerkesztéssel könyve első és utolsó bekezdésé-
ben helyezi el.25 Azt természetesen nem tudjuk, hogy mi lehetett 
Losteiner keze ügyében a kolozsvári rendházban akkor, amikor 
dolgozott, de azt a fennmaradt források alapján tudjuk, hogy a 
csíksomlyói rendház könyvtára milyen gazdag volt. Fennmaradt a 
könyvtár két korábbi, 1727-es és 1734-es könyvjegyzéke (Monok 
2008: 44–92.), melyek a korabeliek közül nem csak gazdagságuk-
kal emelkednek ki, hanem azzal is, hogy a listát a könyvek helye 
szerint is tagolják, vagyis pontosan kiderül, melyik szerzetes cel-
lájában milyen könyvek voltak – Losteiner előtt sok évtizeddel. 
1777-ben a rendházban 1100 kötetet vettek számba, és ez az állo-
mány 1834 körül már kereken kétszer akkora volt (Muckenhaupt 
24 A Nedeczky könyvben közölt latin szöveg mindenben (a fejléc mintájában is) 

megegyezik azzal a szöveggel, ami Szebeni Antal fentebb említett, 1741-ben meg-
jelent könyvében látható. A felmerülő kérdések megválaszolására e helyen nincs 
módunk. 

25 Doctor mellifluus címmel XII. Piusz pápa adott ki enciklikát Clairvaux-i Szent Ber-
nátról 1953. május 24-én.
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1999: 23, 110).26 Joggal feltételezzük, hogy a kolozsvári rendház 
könyvtára is jelentős könyvanyagot tartalmazott. 

Természetesen szerzeteshez illően és régi hagyományt követve 
Losteiner előszeretettel idéz munkájában a Bibliából is. Két tu-
catnyi bibliai idézetének túlnyomó többsége, 20 hely ószövetségi, 
csak 4 származik az Újszövetségből. Vannak „kedvenc”, többször 
előforduló könyvei: az Énekek éneke négy helyét, a Példabeszédek 
könyvének három helyét és a Zsoltárok könyvének három helyét 
idézi, két-két idézet származik a Királyok második könyvéből, Jé-
zus Sirák fia könyvéből, Lukács evangéliumából. Egyszer for dul 
elő a Második törvénykönyv, a Számok, Józsue, Tóbiás, a Prédiká-
tor, a Bölcsesség könyve, továbbá a Tesszalonikiekhez írt második 
levél és a Jelenések könyve. A bibliai helyeket Losteiner pontosan 
adja meg a Vulgata szerint, csak egyszer használ rejtett idézetet a 
Magnificatból. Aligha kételkedhetünk benne, hogy Losteiner fő-
képp latinul olvasta a Bibliát, a magyar szöveg pedig Káldy György 
jezsuita fordítása. Az ószövetségi helyek mindannyiszor újszövet-
ségi értelmezést kapnak: utalásként vagy előképként állnak, an-
nak a bibliás és allegorikus gondolkodásnak a jegyében, amelynek 
mély középkori és kora újkori gyökerei vannak. 

Mirákulumok 
Knapp Éva és Tüskés Gábor tömör meghatározása szerint „a 

mirákulum írott formában egy tudatosan alakított, meghatáro-
zott szabályoknak engedelmeskedő, önálló elbeszélő műfaj, s a tö-
megesen előállított, terjesztett és fogyasztott mirákulumirodalom 
mint a vallási tárgyú szakirodalom vagy a használati próza egy 
formája egyértelműen a didaktikus, morális, illetőleg az egyházi 
irodalom körébe tartozik” (Knapp–Tüskés 1999: 381). Az első 
önálló magyarországi mirákulumelbeszélés az Árpád-házi Margit 

26 Album bibliothecae Venerabilis Conventus Csik Somlyoviensis. Csíksomlyó, 1753–
1826. 386 ff. Ismertetése: Muckenhaupt 1999: 110. 
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szentté avatása ügyében 1276-ban készített tanúkihallgatási jegy-
zőkönyvben jelenik meg. Ezt követik a Kapisztrán János újlaki (ma 
Ilok, Horvátország) sírjánál 1456 után feljegyzett csodák jegyzé-
kei, szintén a szentté avatás érdekében. Az első, magyarországi 
kegyhelyről szóló nyomtatott mirákulumos könyv Velencében 
látott napvilágot 1511-ben, a Remete Szent Pál budaszentlőrinci 
ereklyéjénél feljegyzett csodákról (uo.). 

„Mirákulumos könyvön olyan kézzel írott vagy nyomtatás-
ban megjelent művet értünk, amely a szentek vagy Mária köz-
benjárásának tulajdonított ún. imameghallgatásokat (’miracula’) 
tartalmaz” (Knapp 1997: 123). A mirákulumos könyvben álta-
lában távolról sem csak mirákulumtörténetek vannak, hanem 
azon kívül még számos más típusú szöveg: történeti fejtegetések, 
lelkiségi, pasztorális megjegyzések stb. a szerzőtől, a kor tól, az 
elképzelt olvasóközönségtől függően. A mirákulumos könyvek 
száma a 17. század közepétől szaporodik meg, s kétszáz év alatt 
három tucat magyarországi kegyhelyről legalább száz nyomtatott 
és kéziratos munka készült. Erre az anyagra alapozva dolgozta fel 
mirákulumtörténetek sokaságát Búcsújárás a barokk kori Ma-
gyarországon című könyvében Tüskés Gábor (Tüskés 1993). Ma-
gyarországi viszonylatban ő dolgozta ki a legalaposabban azokat a 
szempontokat, amelyek alapján ezek a gyűjtemények elemezhetők, 
egybevethetők és forrásként felhasználhatók. Az általa megis mert 
számos, főként nyom tatott mirákulumos könyv jelentős része du-
nántúli volt; a 23 elemzett kegyhely közül az egyik Gyulafehérvár, 
a másik Kolozsvár volt, Csíksomlyóról akkor még nem volt a ke-
zében forrás. 

A jezsuiták egykori kolozsvári templomában őrzött fü zes-
mikolai könnyező kegykép miráku lu mos könyvét Szikszai Mária 
elemezte, aki részletes táblázatban is összesítette az 1699–1818 kö-
zött megesett és kegyképnek tulajdonított történeteket, szám sze-
rint 230-at (Szikszai 2008, 2010). Gábor Csilla egy további elem-
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zésében a csodaleírások mel lett más forrásokat, prédikációkat is 
bevont (Gábor 2009). A témát felvető egyik klasszikus, csaknem 
harminc éve megjelent tanulmány Knapp Éva nevéhez fűződik, 
aki alapos tanulmányában a pálosok budaszentlőrinci kolostorá-
nak középkori miráku lu ma it vette vizsgálóra (Knapp 1986). 

Losteiner magyar kéziratában a korábbi latin históriákban bő-
vebb, epikus részletekben gazdagabb történetek jelentősen megrö-
vidültek, az elmondott esetek többsége egyszerű tudósítás. Tüskés 
Gábor tipológiáját alkalmazva ez a mirákulumok első, legegysze-
rűbb szövegtípusa, amelyre a fontosabb tények szűkszavú elbeszé-
lése, az adatok egyetlen bővített mondatban történő összefogla-
lása a jellemző. A tudósítások mellett olvashatunk kikerekített 
történeteket is (2. típus), amelyekben részletezve vannak a fogada-
lomtétel okai, előzményei. Két másik típust, mirákulumnovellát 
és mirákulumel be szé lést Losteiner könyve nem tartalmaz (Tüs-
kés 1993: 51–52). Anélkül, hogy itt részletekbe bocsátkozhat-
nánk Losteiner történeteinek összehasonlító elemzéséről és a 
mirákulumok tágabb magyarországi és európai rokonságával kap-
csolatban, érdemes néhány szempontot felidéznünk. 

Tüskés Gábortól tudjuk, hogy a barokk korban a kegyhelyek 
kultusztárgyai legtöbbször képek és szobrok, melyekhez ritkán 
ereklye is társul (a középkorban ezek voltak a zarándoklatok el-
sődleges célpontjai). Erdélyben négy helyen kép, egyetlen helyen, 
éppen Csíksomlyón szobor a kegytárgy, ami azt jelenti, hogy a 
ferences szerző joggal látta úgy, hogy a somlyói Mária-szobor pár-
ját ritkítja, hiszen hasonló (nemcsak művészi vagy tárgyi, hanem 
kultikus értelemben is) közel s távol nem akadt. Fontos látni, hogy 
a szobor eredetéről szóló, itt olvasható történetek is hatá rozottan 
beilleszkednek egy európai rokonságba, a legendáknak abba a 
csoportjába, amelyek a kultusztárgyak, illetve a búcsújáróhelyek 
eredetéről szólnak, s amelyek nem is mindig választhatók el éle-
sen a történeti adatoktól. „A búcsújáróhelyek eredetlegendái tu-
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lajdonképpen értelmezési kísérletek részei, elbeszélő motívumok 
kristályosodási pontjai, amelyekkel a kultusz résztvevői racionális 
magyarázatot adnak egyébként nehezen megmagyarázható je-
lenségekre” (Tüskés 1993: 31). A történetek sora és a füzet egésze 
másfelől abba a tágabb rokonságba is beilleszkedik, amelyik a bú-
csújárásra, zarándoklatokra vonatkozó, igen-igen változatos forrá-
sok köréből áll össze, és amelyben tárgyak, kéziratos és nyomtatott 
művek sokasága szerepel a Historia Domusoktól a gazdasági fel-
jegyzésekig, társulati naplóktól visszaemlékezésekig, egyházme-
gyei vizsgálatoktól sematizmusokig (Tüskés 1993: 40–41). 

Az európai mirákulumelbeszélések a Biblián, azon belül is 
főképp az Újszövetségen ala pulnak, és alapvonásuk, hogy olyan 
eseményeket beszélnek el, amelyek nem egyeznek meg a normális 
emberi tapasztalattal, azokat természetfeletti (isteni) erő megnyil-
vánulásának tartják. Tüskés Gábor hívta fel a figyelmet arra is, 
hogy a mirá ku lum el be szé lések nemcsak a vallásosság vizsgála-
tához jelentenek forrásanyagot, hanem a népi elbeszélés kutatói 
számára is. A mirákulumos könyvek a szájhagyományt, a folklórt 
rögzítik és egyúttal a további szájhagyományozódás alapjául szol-
gálnak. Losteiner esetében azt a váltást láthatjuk tisztán, amely-
nek során az addig csak a beavatottak számára érthető történetek 
átkerülnek a prédikációkat hallgató hívek anyanyelvére, és ezzel 
megindulhat a történetek továbbmesélése azzal a hivatkozási alap-
pal, hogy ezek elismert, jóváhagyott történetek. 

A mirákulumok megfogalmazói, különösen a kiadás céljára 
összeállított gyűjteményekben rendszerint négy fő egységből álló 
világos sémákat használnak, melyeket itt is látunk érvényesülni. 
Első helyen általában a csoda alanyának, a fogadalmat tévőnek a 
neve és származási helye áll, ezt követi a fogadalom okának meg-
nevezése, majd ezután következik a fogadalomtétel a felajánlá-
sokkal, s utoljára kerül sor a segítség és a fogadalom teljesítésének 
rögzítésére (Tüskés 1993: 45). Ehhez az alapszerkezethez aztán az 
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események alanyától és a leírás készítőjétől függően további ada-
tok, toposzok (pl. az orvosi segítség, az egyéb kezelések hiábavaló-
sága) kapcsolódhatnak. 

Érdemes lenne végigvenni, ki mindenki szerepel a csodatör-
ténetekben. Társadalmi állás, foglalkozás, lakhely szerint egy-
aránt szép körkép bontakozik ki előttünk. Papok, szer ze tesek, 
laikus testvérek, püspökök, a külföldi hadnagy és a csíkszeredai 
tüzér („pattantyús”), a vámhivatalnok („harmincados”) és a sóőr 
(„kontrallor”) éppúgy előfordul, mint nemes urak és azok hitve-
sei, lányai, fiai, és éppúgy közemberek is. Nem lenne teljesen re-
ménytelen vállalkozás egy teljes „ki-kicsoda” összeállítása, hiszen 
a személyek nevei más forrásokban is szerepelhetnek, de ez még 
további kutatás tárgya. 

Különösen érdekes azokat a történeteket olvasni, amelyekben a 
csodálatos közbenjárás nemcsak testi vagy lelki gyógyulást hozott, 
hanem más, mondhatni „mentális” természetűt is. Gore Anna lá-
nya szülei akarata ellenére ment el aratni, és amikor októberben 
ha za ment, „nappali és éjjeli férfiú képben való csúnya látásokkal 
és félelmekkel gyötörtetett”, ettől szabadult meg fogadása által 
(34.) A háromszéki Karatnán élő Both Ilonát „elméjében meghá-
borodván minden szent dolgoktól irtózván és káronkodván” hoz-
ták el Somlyóra, ahonnan „teljes vigasztalással” ment haza (67.) 
Gróf Lázár Antal özvegye négy éves unokáját vitte oda a kegy-
képhez afölötti szomorúságában, hogy a gyermek még nem szólalt 
meg (71.) 

Betegségek, bajok, fájdalmas tapasztalatok sokasága az egyik 
oldalon, fogadalom, fohászkodás, gyógyulás és hálaadás a mási-
kon: megkapó sorozat. Végigtekinthetnénk a betegségek és bajok, 
a hiába alkalmazott természetes gyógymódok során is, ahogy azt 
korábban például Bárth János megtette (Bárth 2000). Annak ide-
jén a hála sokaknál tárgyi kifejeződést kapott, szinte képszerűen 
látjuk magunk előtt a hálából elkészíttetett ezüst fogadalmi tár-
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gyakat. Tucatnyi van belőlük: egy pár saru (31.), szemek 1747-ben, 
1762-ben, 1778-ban és 1798-ban (32., 63., 47., 70.), mell verses 
felirattal egyenesen Bécs ből 1761-ben (41.), papír szentkép mé-
retű Mária-kép 1753-ban (35.), négy kéz 1761-ből (40.), tizenkét 
csillag 1762-ből (47.) Van, amikor a tárgyakról semmit nem tu-
dunk meg (50., 69.). Nagyobb méretű ezüst lábat Batthyány püs-
pök adományozott. A rendház inventáriumaiban és leltáraiban 
mindezeknek természetesen nyoma maradt, az azonosítás nem 
lehetetlen (Muckenhaupt 1999). A 18. században bevett szokás 
volt az ilyen adományozás, az így bekerült tárgyak egy része hála-
táblákra került és megőrizték, másik részüket szükséges időkben 
pénzzé tették és a jövedelmet nagyobb építkezés, javítás, beszerzés 
alkalmával felhasználták. 

Losteiner Leonárd könyvecskéjében, melyet a „kegyes olvasó” 
kezébe ad, a maga elevenségében jelenik meg előttünk a 18. század 
vallási tapasztalata, hite, múltról való gondolkodása. A múltról 
három eleven forrása van, ahogy ezt a bevezetőben megfogalmaz-
za: a „tapasztalás, az Írás és a Hagyomány” (5. oldal). A tapasztalás 
a saját és a mások tapasztalata; az Írás nemcsak a Szentírás, ha-
nem a régi atyáké, a régebbi rendtársaké, a kortársaké levelekben 
és feljegyzésekben; a Hagyomány pedig a kettő olyan találkozása, 
hogy hol az egyiken (elbeszélés), hol a másikon (írás) van nagyobb 
hangsúly, egyiket sem leválasztva a másiktól. Idézhetnénk mind 
a négy helyet, ahol Losteiner a „hagyomány” kifejezést használja, 
vagy mint az írás párját, vagy mint attól különböző forrást. Mi 
más ez, mint a múlt kutatóinak ma is alapvető módszertani alap-
készlete? A maga idejében Losteiner éppoly korszerű volt fürkésző 
és részletekre figyelő, évszázadokat összegző és szintézist alkotó 
szellemével, mint mások, későbbi korok „nagyobb” tudósai a saját 
módszertani eszköztáruk birtokában. A maga helyén és a maga 
értékén kell ma is megbecsülnünk anélkül, hogy későbbi korok 
szemléletét és módszertani ügyességét kérnénk rajta számon. 
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Hatások

Ha ma olvassuk Losteiner Leonárd történeteit, elgondolkodha-
tunk azon, vajon milyen hatást gyakorolt volna ez az írás akkor, 
ha a maga idejében szélesebb körben megismerik. Említettük már, 
hogy mindaz, amit a maga korában akár Losteiner, akár a rend 
más írói megörökítettek Somlyóról, latinul íródott. Ez az első ma-
gyarul megfogalmazott gyűjtemény ismeretlen maradt, legalábbis 
ami a magyar szövegét illeti. Azok a történetek, amelyeket itt ol-
vashatunk, nagy többségükben ismertté váltak – mások közvetí-
tésén keresztül, vagyis mások magyarították az addig csak latinul 
olvasható történeteket. Csakhogy ez jóval, évtizedekkel később 
történt meg, amikorra a világ szűkebb és tágabb körei jelentősen 
megváltoztak. Sokban átalakult a magyar nyelv, hiszen évtize-
dek alatt, ha lassan és egyenetlenül is, mégiscsak teret hódított a 
nyelvújítás. Losteiner magyar szövege ettől még szinte érintetlen; 
ha a mai olvasó kicsit nehezebben boldogul vele, az emiatt is van. 
Ebben a szövegben ma már nem használt szavak éppúgy megtalál-
hatók, mint a régiesebb mondatfűzés, szövegtagolás. Azt is mond-
hatjuk, egy olyan ember magyar szövegét olvassuk, aki (túl a hat-
vanon) szinte a szemünk előtt tanul magyarul írni, hiszen ilyen 
kísérlete tudomásunk szerint korábban nem volt. Ez sem könnyíti 
meg a mai olvasást, hiszen egyáltalán nem mondható, hogy gör-
dülékeny, jól „stilizált” magyar szöveget tartanánk a kezünkben. 
Csakhogy éppen a stílusnak és a fogalmazásnak ez az átmeneti, 
„kezdő” állapota a tanulságos akár a nyelvtörténet, akár a gondol-
kodástörténet szempontjából. 

Ez utóbbi, a gondolkodásmód, főként a csodákról való gon-
dolkodás és a csodák elbeszélése is épp annyira másképp alakult 
a Losteiner utáni évtizedekben, akár az anyanyelv. Elgondolkod-
hatunk rajta, hogy ha mondjuk az 1810-es években kiadták és ter-
jesztették volna az Istennek kincses tárházát, vajon milyen mérték-
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ben terjedtek volna el ezek a történetek a köznép körében, milyen 
mértékben rögzültek volna a helybeliek saját történetei között, 
vagy másképp fogalmazva, milyen mértékben folklorizálódtak 
volna. Mennyire váltak volna a „szájhagyomány kincses tárhá-
zává”, s hogy talán még tovább vezessük ezt a szálat, mennyire 
válhattak volna e történetek mondjuk egy csíki régió, a környe-
ző székelység saját szakrális néphagyományának szerves részeivé. 
Nem tudjuk, nem tudhatjuk, hiszen nem így és nem ez történt. 
A feltételezés azért nem alaptalan, mert ekkoriban még javában 
működött a csíksomlyói nyomda, és annak inventáriumai évről 
évre számos kiadvány értékesítéséről számolnak be. Mindenesetre 
tanulságos, hogy aki a 19. és 20. században a csíksomlyói csodák-
ról írt, lényegében ezeket a 18. századi történeteket elevenítette fel. 
A rend történészei, György József, Boros Fortunát, Benedek Fidél 
a szabad működés utolsó évtizedeiben, 1950 előtt igen sok min-
dennel el voltak foglalva; vagy emiatt, vagy más okból nem látjuk 
bennük azt az igyekezetet a kegyhelyen történt esetleges újabb cso-
dák összegyűjtésére, mint ami Losteinert hajtotta százötven évvel 
korábban. Boros Fortunát könyve, a Csíksomlyó a kegyhely külön 
fejezetben foglalja össze a kegyszobor körül megesett csodákat. 
Az általa elbeszélt történetek túlnyomó része 18. századi, forrá-
sa a püspöki határozat (ahol a tanúkat név nélkül, csak sorszám-
mal említették, ezért a szerző is csak így tud rájuk hivatkozni) és 
Losteiner Cronologia… című nagy kézirata. Ezeken az oldalakon a 
20. századi olvasó is megismerkedhetett a régi történetekkel a cso-
dálatos fényességekről, a gyógyulásokról, a halott kisgyerek életre 
keléséről és Mária sokféle más segítségéről (Boros 1994).  

Az a szemlélet, amelyet Losteiner Leonárd a múlttal, a csodák-
kal, a történelemmel kapcsolatban képviselt, idős korára már nem 
számított követendő példának, és alighanem csekély hatást gya-
korolt fiatalabb rendtársaira. Ha elővesszük a fiatalabb rendtárs, 
Erős Ferenc Modeszt (1780–1862) írásait, láthatjuk, hogy ő már 
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teljes egészében a másik oldalán áll annak a korfordulónak, mint 
amelyből Losteiner jött. Ő is írt könyvet Csíksomlyóról, az övé vi-
szont megjelent – igaz, tizenöt évvel az elkészülte után, 1852-ben, 
noha a rendi és a püspöki jóváhagyást már 1841-ben megkapta 
hozzá (Erős 1840, 1852). Könyvének nemcsak a kiadott változata, 
hanem eredeti kéz irata is megmaradt; ez számottevően különbö-
zik a megjelent változattól, vagyis az első megfogalmazását (nem 
tudni, hogy mások javaslatára vagy a saját belátásából) a szerző 
még átdolgozta. Losteiner és Erős Ferenc írásának sorsa közös 
abban, hogy az utóbbi könyve is elfelejtődött, az utókor alig-alig 
idézte, használta, a szakemberek körében sem tekinthető ismert-
nek. Nem hivatkoznak rá közkézen forgó áttekintések (György, 
1930; Boros, 1942; Bálint–Barna, 1994; Tüskés, 1993), Kelemen 
Katalin bibliográfiája viszont ismeri (Kelemen, 1990). Újabban 
bekerült a Magyar Elektronikus Könyvtárba. 

Erős Ferenc Modeszt 36 évvel volt fiatalabb Losteinernél, és pon-
tosan 36 évvel őutána halt meg. Ő is hatvan fölött volt már, mikor 
műve kéziratát befejezte Somlyóról. Az ő fiatal kora a ferences rend 
lassú hanyatlásának idejére esett, aztán megérte az európai helyzet 
felfordulását a napóleoni háborúk idején, majd újra stabilizálódását 
1815-ben, végigélte az egész reformkort, a szabadságharcot és annak 
bukását. A csíksomlyói templom felszentelésére még ő is csak várt, 
mindhiába. Azok a falak, amelyek az eredeti középkori templom he-
lyén emelkedtek, már egy más világot zártak magukba, más világba 
épültek be. Erős nem annyira történész, hanem inkább lelkipásztori 
beállítottságú volt, korábban már három valláserkölcsi munkát is 
közzétett (György, 1930: 499–500, Szinnyei, 1900: III. k. 1438.). 
Forrásaiban alaposan tájékozott, elődjénél pontosabbak a hivatko-
zásai és jegyzetei (ezek a kéziratában még a megjelent változatnál 
is számosabbak, részletezőbbek), de felfogása már eltávolodott az 
övétől. Írásának fő szándéka az volt, hogy érveljen a Mária-tisztelet 
mellett; protestánsokat térítő szándéka még erősebben mutatkozik 
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meg eredeti kéziratában, mint annak megjelent változatában. Rész-
let az „előbeszéd”-ből: 

„Szokták a keresztények Istennek megtestesült fia által 
bémutatandó könyörgéseiket most Mária majd más dicső 
lelkek által is ajánlani (Tob 12, 12); a szenteket és képeiket 
tisztelni; különösen is azt a szent anyát, kitől született Jézus, 
ki Krisztusnak hívattatik (Mt 1, 16) nagyobb bizodalommal 
közbenjárónak kérni; az ő képeit, ha csudálatosaknak tartat-
nak, ájtatosban tisztelni, azokat fáradtságosan is meglátogat-
ni. De szokásunkat nem mindnyájan helyeslik, azért, mintegy 
szánakodólag azt vélik rólunk, hogy mi még, homályosok, 
nem értjük az Istennek lélekben és igazságbani imádását; eféle 
ájtatoskodásunk miatt rólunk balítélettel vannak. Azonban 
helyesen-e? meglátjuk hátrább; megmutatja az idő. Én azt 
tartom, hogy cselekvényeink igazságosok; s annál fogva meg-
maradunk szokásainkban, reménylvén felebarátainknak is ve-
lünk értéseket: mert valamint nem illik józan észhez hibában 
megmaradni, úgy az igaz, jó, rendes, szép iránti vonzalmunk 
mindnyájunkkal közös (Jn 4, 22–23), lévén felvilágosodnunk 
s haladnunk kell” (Erős 1852: VII–VIII). 

Nem sokkal később könyve felépítését így adja elő: „Osztásom 
ez: I. A képnek alakjáról. II. Annak régiségiről. III. A tisztelet oka 
és modorairól. IV. A gyülekezet felől.” E fejezetek sorrendje és cí-
mei szembetűnő hasonlóságot mutatnak Losteiner kéziratával, 
csakhogy egészen mások az arányok: a két első fejezet csak egy-két 
oldalas, a harmadik alig egy bekezdésnyi, az érdemi mondandó a 
negyedik részben van (15–32. oldal). Ami feltűnik: Erős Ferenc 
Modeszt nem említ egyetlenegyet sem a kegyszobor csodái közül, 
még idézőjelbe téve sem, sőt a csoda szó elő sem fordul szövegé-
ben, csak jelzőként: „csudálatos”. Nem szól semmit a búcsújárás 
aktuális szokásairól, annál többet időzik annál, milyen történeti 
fejlemények alakították a kegyhelyet. Többet beszél elvi kérdé-
sekről: a Mária-tisztelet szükségességéről, a közbenjárók szere-
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péről, de vigyáz arra, hogy (mai szóval) „kiegyensúlyozott”-nak 
mutatkozzék, és ne lehessen támadni sem a kételkedők, sem a 
buzgóbbak oldaláról. Elődeinél kritikusabb, egymás mellé helyez 
véleményeket, vigyáz arra, hogy minden állítását hivatkozásokkal 
támassza alá. 

Az 1798-as püspöki határozat latin szövegét nagyobb betűvel, 
kiemelten közli, a határozat egymondatos magyar közlése előtt és 
után pedig beszédes szavak állnak: „kimondván, és törvényszeres 
alakban ki is adván, miként: ’A Csik-Somlyai kép csudákkal jeles 
és koronára méltó.’ Mely főpásztori végzésen alapszik csudálatos-
sági hiedelmünk”. Vagyis nem másért, csakis a püspök szavára 
hihető el a szobor csodatevő mivolta, nem az ismert és átadott 
hagyomány folytán. S ha el is hihető, abból nem hit lesz, hanem 
csak „hiedelmünk”. Ezt a mondatot rövid eszmefuttatást követi 
arról, hogy a csodák lehetségesek ugyan, de azokat Isten soha nem 
cselekszi bután vagy vaktában, majd így folytatja: 

„az emberek, valamint hitetlenségre, úgy a felesleges hitel adás-
ra igen hajlandók, és vannak, kik azt tartják, hogy Isten előtt 
kedves dolgot tesznek, ha az ő dicsőségét holmi csudáknak 
költeményeivel előmozdítják; mintha bizony az ő dicsősége 
véleményeinkre szorulna. Azért nekünk az okosság parancsol-
ja, hogy ki-ki csudálatos képeket ott és akkor higgyen, ahol és 
mikor arra elegendő és győző okai vannak; mert a hitel adás-
ban az ember valamint kelletinél kevesebbet, úgy a mód nélkül 
való sokkal is hibázhat. … Csakis azt jegyzem tehát ide, amit 
mindenkinek tartani kell: hogy némely különösködőknek s 
akármiképpen ájtatoskodó személyeknek értelminél, ítéleti-
nél és beszédinél előbbre való az Anyaszentegyháznak a mi 
anyánknak értelme, tanítása, végzése; mert tiszta és szent, s 
minél inkább akarja, hogy mi hívei tiszták legyünk, az ő ta-
nításától, őrködő hatóságától függők, az ájtatosságban, hitben, 
reménységben, szeretetben gyakorlottak, ő annál dicsősége-
sebb” (Erős, 1852: 27–28).
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Akár úgy is olvashatjuk e sorokat, mint amelyek kissé eltávolít-
ják az olvasót azoktól a tör ténetektől, amelyeket az előző században 
oly nagy buzgalommal gyűjtöttek egybe a cso dálatos kegyszobor 
tiszteletének igazolására. A „holmi csudáknak költeményei” pon-
tos kifejezése annak, hogy ez a ferences páter mit gondol, hogyan 
érez azzal kapcsolatban, amit elődei olyan buzgalommal, olyan 
buzgó hittel, olyan hívő lelkesedéssel gyűjtöttek össze és mentet-
tek meg a feledéstől. Ez a viszonyulás talán magában foglalja azt 
is, hogy a Mária-tisztelet helyes formáit a csodák várása vagy remé-
lése helyett az ünneplés, annak is szabályozott, közösségi formái 
adják meg. A viszonyulásnak ez a változása magyarázhatja azt is, 
hogy míg a 18. századra vonatkozóan sokat tudhatunk a kegyszo-
bor tiszteletéről, ám annál kevesebbet az ünnepléséről (és magáról 
a pünkösdi búcsújárásról), a 19. században megfordul a helyzet, s 
egyre több a híradás, beszámoló, csakhogy ez egyre kevésbé a fe-
rencesek keze nyomát viseli magán, mint inkább a külső megfi-
gyelőkét, a kételkedőbb, távolságtartóbb tudósítókét. 

A 19. században nagy építkezések zajlottak le Csíksomlyón. 
Bővítették az 1780–82 között ritka gyorsasággal felépített gim-
názium épületét, 1834–36-ban megépítették a szemináriumot. 
Ezen túl még a templommal szembeni telken „civil” munká-
ban 1828–1841 között megépült Csík-Gyergyó-Kászonszék 
székháza is. Ami a legvontatottabban haladt: a templom. Négy 
évvel a kegyképet és tiszteletét elismerő hivatalos püspöki íté-
let után, 1802-ben, amikor a csaknem hatvan éves Losteiner 
Csíksomlyóra költözött, lebontották azt a negyedfél évszázados 
templomot, amelyet még a rendház alapítása idején, a 15. szá-
zadban építettek, s amelyet a rombolások után az évszázadok 
alatt háromszor építettek újjá. 1804-ben megindult az új temp-
lom építésének folyamata, aminek pontos részleteit egyelőre 
nem ismerjük. Gondoljunk bele: évek teltek el, s eközben lénye-
gében nincsen templom Somlyón. Ott nincsen, ahol azt évszá-
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zadok alatt úgy megszokták az emberek, mint hogy felkel a nap 
és éjjel csillagok vannak az égen, ahová úgy zarándokoltak égi 
Édesanyjukhoz, mint ahogy hazamennek. Az atyák biztosan 
meg találták a módját annak, hogyan pótolják ezt a hiányt, de 
mindenki tudta, hogy ez csak pótlás. Felnőtt két nemzedék úgy, 
hogy egyre csak építkeztek, faragtak, gyűjtöttek, díszítettek, fes-
tettek, mestereket fogadtak, és javították a még be sem fejezett, 
de már megrongálódott részeket. Három emberöltő, hetvenkét 
év kellett hozzá, mire elkészülhetett az új templom, és ötven 
évvel az alapok megálmodója, Losteiner halála után Fogarasy 
Mihály erdélyi püspök 1876. augusztus 20-án végre felszentel-
hette. Nagy ünnep lehetett akkor Szent István ünnepén, sokan 
örülhettek földön és égben egyaránt. 

Azok a csodák, amelyek eközben történtek, valahol biztosan fel 
vannak jegyezve, de nem biztos, hogy bárki rájuk találhat. Azok a 
szentély falán immár évtizedek óta sokasodó hálatáblák, amelyek 
annyi sok ember köszönetét örökítik meg, már nem beszélnek 
bárki által érthető történetekben, csak egy-egy utalásszerű szó-
ban, évszámban, monogramban. Ha vannak mögöttük csodák, 
azok nincsenek elbeszélve, nemcsak hosszú mirákulumelbeszélé -
sek  ben, hanem még rövid pár sorban sem. Visszahúzódtak rejte-
kükbe, oda, ahol csak az látja, aki „a szívek és vesék vizsgálója” 
(Zsolt 7,10). 
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Az Átírásról

Könyvünk az Istennek kincses tárháza szövegét teljes szöveghűséggel 
készített átiratban és hasonmás kiadásban is közli. Utóbbi lehetővé 
teszi azt, hogy láthassuk az eredeti írásképet, helyesírást, a szöveg el-
osztását az oldalakon, a tévesztéseket, elírásokat, át húzásokat, a kis- 
és nagybetűk használatát, az egybe- és különírást, elválasztásokat, 
a nevek, a bibliai idézetek használatát. Láthatunk továbbá minden 
mást, amit egy „eredeti” szöveg megjelenése adhat egészen a szavak, 
betűk, sorok sűrűségéig az egészen szorostól a szellősig, vagy a meg-
nyomott, kiírt írásképtől a sietősebb változatokig. Persze ezen túl 
olvasásra is felkínálja magát a szöveg, nem csak lapozgatásra, de erre 
mégis inkább az átírt változat alkalmasabb. Ennek elkészítése során 
a következő elveket tartottuk szem előtt, illetve az érthetőség érde-
kében az alábbi megoldásokat alkalmaztuk. 

Szövegünk modern, hangzáshű átirat: mai helyesírással, be-
tűkkel és központozással, de a nyelvtani és szókincsbeli archaiz-
musok, kiejtésbeli, nyelvjárási sajátosságok megtartásával közöljük 
az írott szöveget. Ennek jegyében megtartottuk a teljes szöveghű-
séget a nyelvtani szerkezetek, szófűzések, szóhasználat és szóala-
kok tekintetében. A szöveget nem igazítottuk át a mai olvasó által 
megszokott szóhasználathoz, hanem megtartottunk minden for-
mát, ami a megszokotthoz képest eltérő hangértékkel rendelke-
zik. Megtartottuk a következetlen szóhasználatot is, (hites társ–
hitvestárs, ígéret–ígíret) és a hangérték változtatása nélkül írtuk 
át a hasonult toldalékok kiejtés szerinti formáit: az „ábrázattyát” 
így átírva tehát „ábrázatját” (és nem „ábrázatát”), a „boltozattya” 
ugyanígy „boltozatja”, stb. 

Teljes betűhűségre viszont nem törekedtünk, mert ez a mai ol-
vasó dolgát jelentősen megnehezítené, és célunk nem egy kritikai 
kiadás. Minden értő olvasás egyúttal értelmezés is, és ennek az ér-
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telmezésnek a terhét egy régi szöveg esetében nem indokolt teljes 
egészében az olvasókra hárítani; másfelől a teljes betűhív közlés-
nek nincsen igazi jelentősége akkor, ha a szöveg jórészt ismeretlen 
kezek írása, illetve ha a fakszimile az átírással együtt olvasható. 
Losteiner használt mára már kikopott betűket is, mint az „s” és a 
„k” két formáját, ezeket egységesítettük. A másolók keze és írás-
készsége ugyancsak rajta hagyta nyomait a szöveg képén. 

A mai nyelvi normáknak megfelelően csak a helyesírást és a 
központozást alakítottuk át. Az eredeti írás idején még nem volt 
kialakult helyesírási norma Magyarországon, ez csak a következő 
fél század során formálódott ki. Sokkal több szót írtak kiejtés sze-
rint, továbbá következetlenül, több változatban, és az ékezeteket 
is kevesebb helyen tették ki. Ezeket csak addig egységesítettük, 
amíg az nem járt a hangérték megváltozásával. Ezt a mássalhang-
zók esetében könnyebb volt megtenni, hiszen egyértelmű, hogy 
ma „c”-t írunk a régi „tz” és „cz”, „cs”-t a régi „ts”, stb. helyén. Ma-
gánhangzók esetében a következetlen ékezethasználat miatt más 
a helyzet: amikor sok helyen dönteni kellett e–é, a–á, ü–ű, i–í, az 
o–ó és ü–ű, továbbá olykor az o–ő, u–ü/ között is, olyankor a mai 
köznyelvi normát tartottuk szem előtt. A központozással elsősor-
ban a mondathatárokat, tagmondatokat jelöltük, mást alig (ér-
dekes, hogy a tizenegyezer szó között mindössze öt kérdőjelet és 
egyetlen felkiáltójelet találunk). Ennek megfelelően használtunk 
pontot, pontosvesszőt, vesszőt, ritkábban kettőspontot. 

A szövegben igyekeztünk megőrizni a szerző kiemeléseit. Az 
általa aláhúzottakat mindenütt kurziváltuk, a fejezetek élén álló 
címeket és bibliai mottókat kiemeltük. A fejezetcímeket egysége-
sítettük, betűvel írva a hol betűvel, hol számmal írt fejezetszámo-
kat. Az eredetiben szereplő idézeteket mai „idézőjelbe” tettük. A 
bekezdéseket és azok számozását megtartottuk, félkövérrel emel-
tük ki. Nem tartottuk meg viszont az oldalak alján álló őrszava-
kat, és a könnyebb olvashatóság érdekében általában egy oldalra 
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helyeztük az oldalak alján elválasztott szavakat. A füzetoldalakat 
megszámoztuk, ezeket az átírt szövegben álló zárójelben, új sor-
ba kiemelve, de új bekezdés nélkül  közöljük és a hasonmásban is 
megtartjuk az oldal tetején, így: |6|. 

A neveket úgy írtuk, ahogyan a szerző, kivéve két kört. Az egyik 
a történelmi vezetéknevek köre: Thököly, Batthyány nevét a mai 
alakra változtattuk, és csak a névmutatóban utaltunk az eredetire. 
A másik Szűz Mária neve, akinek jelzőit a neve részeként fogjuk fel, 
tehát ezért a Szűz, Boldog, Boldogságos szavak is nagybetűvel áll-
nak akkor, ha Mária nevének részei. Az „Anyja” szókapcsolatokban 
kis betűvel írt szavakat meghagytuk eredeti alakjukban, tehát „ke-
gyelem Anyja”, „könyörületesség Anyja”, „világosság Anyja”, vagy a 
litániában is szereplő „hajnali csillag”. A keresztneveket meghagy-
tuk eredeti írásmódjuk szerint („Judith”, „Christoph”). 

A szövegben gyakori és a korban általános rövidítéseket nagy-
részt feloldottuk és nem jelöltük: az „Esztben” helyett „esztendő-
ben”, a „Tdő” helyett „tisztelendő”, a „Sz” vagy Sz.” helyett „szent” 
vagy „Szent” áll. Megtartottuk a szerzetesek neve előtti P. és Fr. 
rövidítést a papok és a laikus testvérek jelzésére, ezek ma is haszná-
latosak, és nehéz lett volna dönteni a latinos vagy magyaros forma 
között. 

A számnevek rövidítéseit arab számokkal oldottuk fel sorszám-
nevek, főképp évszámok esetében. Ha hónapokról van szó, akkor 
a sorszámokat egységesen átírtuk a hónapok neveire. Losteiner a 
dátumokat hol számmal, hol névvel írta ki; a régies szóhasználat 
megtartása érdekében azt a megoldást választottuk, hogy a hó-
napneveket, illetve a dátumokat latinos formában tartottuk meg, 
tehát pl. „20. septembris”, „25. octobris”, „28 novembris”. 

Latin szavak esetében a mai átírásban megtartottuk az eredeti 
formákat ( franciskánusok, passus, syndicus). 

Kiegészítéseket csak a legszükségesebb mértékben alkalmaz-
tunk. Egyes szavakat hiányzó betűkkel, máskor egy-egy szóval 
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mondatokat kellett kiegészíteni. Az ilyeneket jelöltük, a kiegé-
szítést szögletes zárójelbe tettük [így]. Áthúzott vagy nehezen 
olvasható szavak, sorok esetében ferde zárójelbe tett kötőjelet 
használunk, így: /---/. A nehezen olvasható részeknél olykor fel-
használtuk a kolozsvári másolati példányt, és az ott alkalmazott 
megoldások nagy részét elfogadtuk abból kiindulva, hogy annak 
készítője bizonyára tudta, mi mit jelent. (Nem tartottuk viszont 
szükségesnek a másolat minden eltérését közölni.) A kiegészítése-
ket a legtöbb esetben lábjegyzetben is jeleztük. 

Lábjegyzeteket a szükséges mértékben, főként csak a szöveg 
jobb megértése érdekében alkalmaztunk. A szómagyarázatoknál 
mellőztük a nyelvészetben bevett egyes idézőjel (’ ’) használatát a 
jelentésmegadásoknál, a kurzívval írt magyarázandó szó és kettős-
pont után áll a rövid magyarázat. Ezek minden esetben több szó-
tár adatainak felhasználásával készültek, de itt szintén mellőztük 
a forrásjelölést. Az érdeklődők visszakereshetik az egyes szavakat 
A magyar nyelv szótárában, a Magyar Nyelvtörténeti Szótárban, 
az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban, és másutt. 

A bibliai helyeket Losteiner kéziratában a latin Vulgata jelö-
lésrendszere szerint az idézetek után zárójelbe tett rövidítésekkel 
adta meg. A lábjegyzetek mennyiségének csökkentése érdekében 
ezeket nem hagytuk meg eredeti formájukban, hanem a mai be-
vett je lölésmódot alkalmaztuk a katolikus szentírásfordítás ma-
gyar nyelvű jelölésrendszere szerint: „Lk” Lukács evangéliumát, 
„Jel” a Jelenések könyvét stb. jelenti, a vesszővel elválasztott szá-
mok pedig a fejezetre és a versre utalnak. 

Szintén a lábjegyzetek számának csökkentése érdekében, vala-
mint azért, hogy a „szereplők” könnyebben visszakereshetők le-
gyenek, névmutatóba helyeztünk minden személynevet. 
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|3|  Tárgya e könyvecskének

[0.] Az imádandó Mindenhatóság jóságát s ajándékit 
a természet, kegyelem és dicsőség piacán szokta teremt-
ményivel közleni s igen gazdagon kiosztogatni; ezt a jó-
zan okoskodás nem tagadhatja, ha a senkitől nem füg-
gő fő kormányzóját megvallja. Ezen három garádicsos1 
isteni ajándékok, valamint a természetben bizonyságot 
tesznek, úgy a kegyelem és a dicsőség ajándékinak meg-
nyerésére reménységet adnak és ösztönt2 nyújtanak. 

|4| Szíriai Amán testében bélpoklossággal megillettetvén3 
Elizeus próféta javaslásából, hogy a Jordán vizében 
megmosódék, kegyelmet engedelmességével nyert, hogy 
megtisztulna (2Kir 5,1–27).4 Azon próféta isteni kegye-
lemből csudákat tett életében és csudálatos dolgokat 
halála után (Sír 48,15). Csontjaihoz midőn érkeztek a 
megholt embernek bévetett, 

|5| tetemi megelevenedék az ember és lábaira álla (2Kir 
13,21). Isten és Mózes ellen zúgolódó Izrael népének 
kegyelem szerént adatott a felemelt rézkígyó, hogy aki 
a kígyótól megmarattatott, arra nézvén meg ne halna 
(Szám 21,9). Folyamat városokot Isten maga rendelt 
(Józs 21,21). 5 Ezek s más többek

|6| Isten ajándékából kegyelem szerént ajándékoztattak a 
természet sebeinek orvoslására; orvosságok vízferdőben, 
holt tetem illetésében, rézkígyó tekintetében, választott 
városok védelmében az Isten tárházából az ő hív szol-

1 Grádicsos: lépcsőzetes; átvitt értelemben: fokozatos. 
2 Ösztönt: ösztönzést, buzdítást. 
3 Megillettetvén: megérintetvén.
4 Amán a mai fordításokban: Námán, Naámán. 
5 Folyamat: menedék; ebben az értelemben is használatos volt a régi magyar nyelv-

ben. Józsue könyve az idézett helyen Szichemről és a többi menedékvárosról ír (a 
mai fordításokban); ez Káldy György régi fordításában: oltalom város, Károli Gás-
párnál mentségeknek városa. 
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gáinak érdemiben osztogattattak. S mennyivel többeket 
és nagyobbakat várhatunk érdemében és tekintetében 
annak, ki által a világ Idvezítőjét 

|7|  vette? Kegyelmet s dicsőséget ember Istentől nyerhet 
az ő Anyja által. Mindeneket – úgymond mézzel folyó 
Szent Bernárd – kíván Isten Mária, Isten Anyja által 
megnyerettetni. Ezen igazság az Anyaszentegyház zsen-
géjétől fogva az igaz keresztényekben megörökösíttetett. 
De szálljunk már le e könyvecskének tárgyára. Nagy Er-
délyországnak 

|8|  napkeletre a szél helyén még Attila fiainak idejében meg-
telepedett és Szent István magyar első király idejében a 
pogány vakságból a világosságra jött székely atyafiak, 
Csík, Gyergyó, Kászon székének mintegy közepében 
rendelt Isten egy folyamat helyet6, és abban állított, és 
még a pusztítás időkben is megoltalmazott oszlopot a 
Bol dogságos 

|9|  Szűz Mária csudálatos faragott szent képét. Csudálják 
eztet és olyannak, sok isteni kegyelmeknek folyamiból 
tapasztalják a környékbe mintegy négy-öt mértföld-
nyire távol s közelebb lévő, és ide esztendőnként lobo-
gók alatt járuló keresztény atyafiak, akik ős atyjoktól 
örökösíttetett buzgósággal aztot Pünkösd szombatján 
és napján ezerenként látogatják és tisztelik; azért fő-
képpen, 

|10|  hogy ezen szent képben Mária anyai oltalmának Isten 
után tulajdonítják: hogy midőn csaknem egész Erdély 
a 16. században szabad gondolkodásával az Isten és 
Anyaszentegyház törvényétől elpártolt, az feljebb emlí-
tett környékbelieket Isten az igaz és idvességes hitben 
állhatatosan megtartotta. 

|11|  Több más színű ajándékokkal is ékesítette Isten Szűz 
Anyjának ezen szent képét, és ennek tiszteletében hozzá 

6 Folyamat hely: menedékhely, oltalomhely. 
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teljes bizodalommal folyamodott népét gazdagította. /---/7 
Most, hogy azokot, melyeket /---/8 vagy a tapasztalás 

|12|  vagy az Írás vagy az Hagyomány nékünk által adott, örö-
kösítsük: világ eleibe ezen Szűz Anyánk szent képének 
cikkelyenként akarom terjeszteni elsőben ábrázatját, 
másodszor régiségét, harmadszor az ezen szent képen 
történt természet felett való változásokot, negyedszer az 
itten elvett isteni ajándékokot, 

|13|  és végre ötödször a néhai fő megyés pásztorunk9 kegyel-
mes Batthyány úrnak ezen szent kép iránt írásban tett 
törvényes ítéletét. Te, kegyes olvasó, intézésemet jóra 
magyarázzad. 

|14|  

Első cikkEly 
A csíksomlyAi Boldog szűz máriA 
szEnt képénEk áBrázAtjáról
 
„Én a szép szeretetnek Anyja, és a félelemnek 
és az ismeretségnek és az szent reménységnek.”  

 (Sir 24,24) 

[1.] Ábrázolása ezen szent képnek anyaságát, szüzes-
ségét és fejedelemségét öszvefoglalja Máriának. Anyasá-
gát, mert méhének

|15|  gyümölcsét, a kisded Jézust bal karján tartja; szüzessé-
gét, mert koszorút tart fején, és lobogóra leeresztett haja 
térdig fedezi köntösit; fejedelemségét, mert kegyelemre 
jobb kezében tartja csöcsömős Fiának királyi pálcáját, 
minden tekintetre nézve oltalmokra áll és segedelmekre 

7 Az eredetiben itt öt és fél sor olvashatatlanul áthúzva.
8 Az eredetiben itt két sor áthúzva: “a Székely Moyzes és Ali basa pusztító két köre 

után”.
   9 Fő megyés pásztor: az egyházmegye püspöke
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azoknak, kik itten Istenhez Mária által folyamodnak. 
Egyébiránt 

2. Ezen szent kép szádok, vagyis hársfából vagyon 
faragva, a mesterségnek tökéletes törvénye és osztálya 
szerént; magos hat és fél lábnyira, azon kívül, hogy 

|16|  /---/ 10 
|17|  talpa alatt a kerek földnek fél golyóbisán az újságra szar-

valt holdnak közepén mint [győzedelmes bajnok tapodja] 
az ő isteni anyaságának ellenségét, Nestorius káromló 
fejét.11 Belső köntöse derekához övezdve aranyas és sze-
méremre bokáig érő, mely alól jobb lába, mintha segede-
lemre sietne, mintegy négy hüvelyknyire nyúlik ki; felyül 
nyakától lefolyó választék a szoptatásra alkalmaztatván 
igen szemérmetesen vagyon kimetszve; egyéb részében 
teste csak ábrázatjában, s kezei fejében tündöklik. Fején 
hármas 

|18|  grádicsos fából való megaranyozott koronával tekéntetes 
Mikó Judith, néhai Bors Mihály hütös társa 1730-ban 
újabban koszorúzta meg; [jobb kezét ugyan fából való] 
aranyas pálcával gazdagította régi szegénység; ezeket 
azután egy néhai méltóságos asszonyság ezüstből való 
aranyazott koronával és királyi pálcával az előbbeni 
formában cserélte fel. Meg nem elégedék szíve azzal né-
hai tekintetes Boros Ferenc, Felcsík Széknek érdemes 
vicekirálybírája, hanem környékébe azon koronának 

|19|  1756. esztendőben tizenkét ezüstből való csillagokot 
helyheztetett Szent János Jelenése könyvének 12. része 
szerint, holott is olvassuk: „Nagy jegy jelenék az égen: 
egy asszony állat12 a Napban öltözve és a Hold a lábai 
alatt, és a fején 12 csillagú korona.” [Jel, 12,1].

10  Üres oldal, X alakban áthúzva. 
11 Kiegészítés az esztergomi példány szerint.
12 A kifejezés Káldy György és Károli Gáspár bibliafordításában is így szerepel. Az „állat” 

itt és általában a régi magyar nyelvben lényt (is) jelentett (substantia értelemben).
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3. Palást belső köntösét takarja és ékesíti, melynek 
külső színét arany pilhék egészen borítják, belső része-
it setétzöld lazúr festék takarja. Még köntösében is egy 
anyai méltóságát és kegyes anyaságát szent képében az 
híveknek szíveit vonja magához Mária, 

|20|  aki a szép szeretetnek Anyja, és a félelemnek és az 
üsmeretségnek és a szent reménységnek. Tapasztalták 
eztet még a külső nemzetek is, kikről P. Veress Lajos 
szerzetes, ezen helységben az ékesszólásnak egy érde-
mes tanítója írásiban így emlékezik: „Érdemes és nemes 
vérből származott idegen férfiak, spanyolok, franciák, 
olaszok, németek régen felséges császárunk vitézi (kik 
közül némelyek nagyobb részét Európának feljárták) it-
ten telelvén mondották: hasonlóját ennek sohult13 nem 
találták. Ismértem én császári 

|21|  tisztet, nemzetére nemes, istenfélő és ájtatos olaszot, a 
Csíkszereda várának kormányozóját, aki a maga népével 
Erdélyből a franciák ellen indulván itten meggyónván és 
áldozván, minekutána szokása szerént Kegyelem Anyjá-
nak szokott ájtatossággal magát és a maga útját ájtatos 
buzgósággal ajánlotta volna, könnyhullatásokkal előttem 
fogadta:, hogy ha szerencsés Isten által lészen harcolása és 
Erdélybe visszajövetelét nyerheti, gyalog is, ha a szükség 
úgy hozza, ezen Kegyelem Anyjához eljőni kész szívessé-
gét ígírte s nagyon óhajtotta. Ugyana rend nagy hadi 

|22|  tisztviselő14 más útnak indulva, midőn a klastrom előtt alig 
megállapodék, könyves szemekkel sóhajtozza vala: egyedül 
és nagyon fájdalmának tartja, hogy tekéntetétől ezen Szűz 
képnek nékie messze földnyire távoznia kell.” 

4. Ábrázatjáról ezen szent képnek midőn írni akarok, 
kérdést inkább Bölcs Salamonnal támasztok: „Kicsoda 

13  Sohult: sehol. 
14  A kolozsvári másolatban érthetőbben: „Ugyana rendbéli tisztviselő nagy hadi úr”.  

Az esztergomi másolatban: Ugyanazon nagy hadi tisztviselő.
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az, aki előjő, mint a felkelő hajnal, szép, mint a Hold, 
választatott, mint a Nap, rettenetes, mint a táboroknak 
elrendelt serege” (Én 6,10). A Mindenható erre Salamon 
által előre megfelel: „Szép 

|23|  vagy, én szeretőm, gyönyörűséges és ékes, mint Jeruzsá-
lem, / a hajad, mint a kecskék nyája, melyek Gileádból 
feljelentek, / mint a poma gránát héja, úgy a te orcáid 
a te elrejtett dolgaid kívül.” (Én 6,4–5) „Szépek orcáid, 
mint a gerlicének, / szép vagy én szeretőm, íme, te szép 
vagy, / a te szemeid, mint a galamboké; íme, te szép vagy, 
én szerelmesem és ékes” (Én 1,10.15). Egyszóval minden-
ki, aki ezen szent képet látja, bizonyítja, hogy Isten Any-
ja, Mária ezen választott szent képben a szép szeretetnek 
Anyja és a félelemnek és az ismeretességnek és 

|24|  a szent reménységnek [Sír 24,24]. A szép szeretetnek és 
a félelemnek Anyja, mert ő az „őtöt szeretőköt szereti, 
és akik reggel vigyáznak reá, megtanálják őtet, életet és 
idvességet merít az Úrtól, aki pedig ellenem vét, (úgy-
mond) lelkét sérti meg” (Péld 8,17.35–36). Anyja az isme-
retességnek, mert néki gyönyörűsége az emberek fiaival 
lenni (Péld 8,31). Anyja a szent reménységnek, mert „én-
bennem az útnak és az igazságnak minden kedvessége, 
énbennem az életnek és az erőnek minden reménysége”, 
amint írja Jézus Sirák Fia könyvének 24. rész 25. versé-
ben [Sír 24,25]. 

|25|      5. Ábrázatja ezen szent képnek mintegy Isten dicső-
ségének makula nélkül való tüköre (Bölcs 7,26). Látszatik 
felruháztatva lenni oly isteni ajándékokkal, hogy abban 
Szent Anyánk kegyes voltát az igazak unalom nélkül 
csudálják és szünet nélkül nézni kívánják, a bűnösököt 
ellenben, főképpen a tisztátalanokat, tekintetével inti a 
megtérésre, és nem engedi gyönyörködni az ő kegyességé-
ben. Tapasztalták ezt az elrejtett isteni ajándékot és meg-
vallották a többi között Márkos Péter, ki szeme fényében 
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|26|  tekéntetétől ezen szent képnek mindaddig gátoltatott, 
míglen lelkiisméretét töredelmes szentgyónás által kitisz-
tította. Ugyan hasonló ajándékát Istennek 1746. eszten-
dőben bizonyították itten néhai méltóságos Bránicskai 
L. B. Jósika László úr és tekéntetes nagyajtai Cserei Elek 
úr, amit feljegyzette ezeket az említett szerzetes, P. Ve-
ress Lajos. De mai napig tapasztalható az is, hogy ezen 
régi csudálatos szent képnek ábrázatját sem a számos 
idők folyama, sem az égő lámpásoknak és gyertyáknak 

|27|  füstje hajdan ékességében nem változtatta, de még az Is-
tentől megátkozott földnek is pora, amint tapasztaljuk, 
nem lepi. A régiségről emlékezzünk, keressük azért ezen 
szent képnek régiségét. 

második cikkEly

A csíksomlyAi Boldog szűz máriA szEnt képénEk

ErEdEtéről és régiségéről

„Kérdezkedjél a régi napokról, melyek előtted voltak – 
ha lett valaha ilyen dolog” 
 (MTörv 4,32)

6. „Mely dolog a régi históriákból
|28|  is megbizonyul, és azokból is, melyek naponként történ-

nek” (Eszt 16,7)15 Erősíttetik az igazság, nem csak szó és 
írás, hanem hagyomány által is, amint utasít Szent Pál 
(2Tessz 2,15). 

7. Eredetét ezen szent képnek, metsző és festő meste-
rét óhajtva rég üdőtől fogva keresem, és mikor arra nem 
tanálok, az írásokból és hagyományokból amennyire 
nyilatkoztattam, világ eleibe aztot bocsátom. Nevezett P. 

15 Szó szerinti idézet Káldy György fordításából. A hely a mai katolikus kiadásokban: 
Eszt 8,12. 



86 „Istennek kincses tárháza...” 

Veress Lajos utasít, hogy a mohácsi magyar nemzetünk 
veszedelmekor 1526. esztendőben ez itten állott; annak 

|29|  előtte, ami jelzés erről volt, a két rendbéli tűz, melyet 
Székely Moyzes elsőben az 1602. esztendőben, azután 
Ali basa 1661. esztendőben 21. octobris mint a klastro-
mot, úgy a templomot felperzselte, megemésztette. 

8. Érdemes szerzetes öreg atyánkfiainak, P. Zsom-
bori Andrásnak és P. Mihálcz Isidorusnak, ennek sza-
vaiból, annak írásiból értettem, hogy a 18. századnak 
elein Kantában16 egy öreg szerzetestől még gyermekko-
rokban hallották eredetéről ezen szent képnek, hogy ez 
mint mennyei ajándék 

|30|  Istentől ezen helységnek ajándékoztatott légyen, kéré-
sére tudniillik egy /---/17 szerzetesnek, aki is, midőn a 
kertben sétálva buzgón törekednék megszerzéséről egy 
édes képnek, csudálatosan előtte állani eztet szemlélte 
és tisztelte. E csudálatos történet, ha igaz, könnyen ma-
gammal elhitetem, hogy Mária elmenvén a hegyes tar-
tományban Erzsébetet köszönteni (Lk 1,39–40). Ezen 
szerzetesháznak, melyben Szent Ferenc atyámnak szo-
rosabb szerzetbéli fiai18 még 1400 a Sarlós Boldog Szűz 
Asszony, 

|31|  vagyis a Mária Szent Erzsébet köszöntése titka alatt való 
titulusát, a népnek pedig hozta magával főképpen az eret-
nekségek ellen való hatalmas oltalmát, előre Istenben lát-
ván ezen országnak jövendőbeli romlását és az idvességes 
egy igaz hittől való elszakadását. Megtörténhetett ez 
ugyan, amint Isten azon házat, melyben az Ige megteste-
sült, az angyalok szolgálatja által Dalmáciában elsőbben 
Názáretből, onnan Laurentomban által helyheztette.19 

16 Kanta: falu (ld. Névmutató).  
17 Áthúzva: szerencsésnek.
18 Szorosabb szerzetbéli fiai: az obszerváns ferencesek.
19 Utalás az ismert búcsújáró kegyhely, Loreto csodás történetére, mely szerint Szűz 
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9. Olvastam ezen szent képről, hogy az Sóvárból, 
azaz Somlyó tetején való elpusztult 

|32|  Óvárból hozták volna le atyáink, de aztán olvastam, 
hogy oda a kuruc világban (mely Erdélyben 1707. esz-
tendőben végeződött) az idevaló elöljáró, P. Moldovai 
Lajos védelmezés végett, valamint azután a tatár fu-
tás idejében történt, a klastromnak a legdrágább kin-
csét 1758. esztendőben elrejtették vala, a veszedelem 
után helyére visszatették. Mások abban a vélekedésben 
vagynak, hogy ezen szent kép Fogarasból, vagy amint 
mások vélekednek, a Barcaság Höltövény nevű faluból 
a Luther Márton tévelygésének eláradásával idehozatta-
tott volna; 

|33|  de ezen ellenvetést meggyőzi az, hogy a luteránusok Er-
délyben követik a mohácsi nemzetünk romlását, amel-
lett a Luther Márton követői ma is a Krisztus, Szűz 
Anyánk és a szent apostolok képeit a templomokban 
tartják és tisztelik. A Fogarasból való idehozását ezen 
szent képnek pedig meggyőzöm azzal is, hogy amint 
P. Bzentzki Rudolf, a Jézus Társasága-béli hadi sereg20 
káplánja írott könyvének harmadik része ötödik szaka-
sza a 17. századnak a végén előnkbe adja, a fogarasi és 
a több Szűz Anyánk régen volt csudálatos képei 

|34|  (ezeket előszámlálja P. Szentiványi Márton könyvé-
nek 9. lajstromában) az eretnekektől mind megemész-
tettek, vagy mint a Nagyszeben csudálatos feszülete 
Idvezítőnknek, jégről vízbe meríttették és így ellenségei 
írásomnak nincs miben győzedelmeskedjenek. De szól-
junk mások bizonyítására. 

10. A római szent birodalomnak hercege és Magyar-
országnak néhai nádorispánja (palatinusa), galánthai 

Mária názáreti házát 1291-ben angyalok vitték át a muszlimok elől a dalmáciai 
Tersattóba, onnan három évvel később az itáliai Loretóba. 

20  Jézus Társasága: a jezsuita rend. 
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gróf Eszterás avagy Esterházy Pál azon könyvében, 
mely Magyar korona címe alatt a 

|35|  Boldog Szűz Mária csudálatos képiről még 1696-ban 
nyomtatásban világ piacára bocsáttatott, ebben a 130. 
lapon a 161. szám alatt bizonyítja ezen szent képnek 
régi méltóságát ilyen szókkal: „Csíki csudálatos Boldog 
Asszony képe Magyarországban Erdélyben székelyek 
között, kik az régi igaz hitet megtartják, Csíkszékben a 
páter franciskánusok templomában. Tisztelik a Boldog-
ságos Szűzet, kik közül sokan lelki testi vigasztalást is 
vésznek; nem kicsin csuda lévén az is, hogy annyi eret-
nekség között a régi igaz pápista hitben mind ekkoráig 

|36|  is megmaradtanak, kit bizonyára a Boldogságos Szűz 
értek való törekedésinek kell tulajdonítani.” Eddig az 
említett Herceg.21 

11. A néhai Jézus Társaságából két írót hozok elő, 
első P. Kunits Ferenc, ki Kolozsváratt 1731. esztendő-
ben napfényre Dacica Siculica nevezet alatt kiadott 
könyvecskéjének 53. lapján írja, hogy „Csíkban a Szent 
Ferenc szerzetesi templomának főbb ékessége a nagy 
oltáron helyheztetett Boldog Szűz képe, oly eleven sze-
mekkel leábrázolva, hogy ennek hasonlóját ezen 

|37|  helységben alig találod, de attól emlékezetre méltóbb, 
hogy sok csudákkal teljes volta gyümölcstelen nem szok-
ta hagyni.” 22

12. A második (hogy elhallgassam társaságunkból 
való érdemes P. Györffi Pál erősítését is), ugyana Jézus 
Társaságából való és költségén tisztelendő P. Pattrik Já-
nos úrnak az 1741. esztendőben kinyomtattatott könyv, 

21 Esterházy Pál: Mennyei Korona… Nagy-Szombatban, 1696. Az idézet (a 130. oldal-
ról, a CLXI. szakaszból) pontos. A másoló a címben tévesen írt Magyart Mennyei 
helyett. 

22 Dacica Siculica... Kolozsvár, 1731. A latin szöveg az 54. oldalon van, ott „eleven 
színek”-ről van szó. Ld. a bevezető tanulmányt. 
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melynek címe: Magna Hungaria eique adnecorum 
Regnorum ac Provinciarum Domina.23 Ez a csíksomlyai 
szent képet a 75. szám alatt a 98. lapon ekképpen ma-
gasztalja: „a székelyek székeinek 

|38|  egy íze Csík nevet visel, abban tágas és első klastromot 
tart a szorosabb Szent Ferenc szerzete. A hely Szent Er-
zsébet látogatására a Boldog Szűznek vagyon felszen-
telve, a nagy oltáron igen régi s magosságában egy ki 
írott férfiúhoz hasonló faragott kép lészen, bal karján 
a Jézust tartván, sokaságában a csudáknak nevezetes, 
melyek annyira a népnek buzgóságát felgyullasztották, 
hogy nemcsak Erdélyből, hanem Moldovából is a pápis-
táknak nagy száma a Mária ünnepeinek szentelésére 
idegyűlnek. Ezen csudálatos képnek tulajdonítják, hogy 
a tatárok 1694. 

|39|  esztendőbeli rabságától s pusztulásától kik ide folya-
modtak, megmentődtek. De az igen nagy csuda helye 
vagyon, hogy a csíkiak még a Szent István idejétől fogva 
a Gyula meggyőzése után felvett idvességes hitet állhata-
toson védelmezék. Voltak Erdélyben Luthernek, voltak 
Kálvinusnak követői, voltak ariánusok, anabaptisták, 
szombatosok, schizmatikusok, mindnyájan törekedvén 
az igaz hitnek romlására. Kedvezett az üdő a döglele-
tes24 konkolynak az Úr mezejében az itten való elvetésre, 
harcot szenvedvén az ország, és magok 

|40|  is a fejedelmek ellenségi lévén a római szent hitnek, a 
csíki székelyek mégis magokot a tévelygésre nem adták. 
A magyarok nagy Asszonya kegyessége ez, akinek szent 
képét a nevezett Csíkszék címerül elválasztotta, pecsét-
jére metszette és zászlójára örökösül írattatta, nem szűn-

23 Helyesen: Magna Hungariae eique adnexorum regnorum ac provinciarum domina… 
Claudiopoli (Kolozsvár) 1741. Az idézetet nem tudtam ellenőrizni, ld. a bevezető 
tanulmányt. 

24  Dögleletes: dögletes, dögvészt hozó, ragályos. 
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vén buzgósága ezen szent képet a somlyai templomban 
tisztelni és ájtatos könyörgéssel Máriához hajdani ős ele-
inek szeretetét örökösíttetni.” 

13. Az előbbeniek világosítására és erősítésére szol-
gál az, amit ama nagyérdemű Erdély országnak 

|41|  udvari tanácsura, néhai méltóságos Nagyajtai Cserei 
Farkas úr azon írott munkájából, melyet Geographia 
Mariana Regni Hungariae címe alatt készített és velem 
még életében az 1780. esztendőben közösített ilyen szavak 
alatt: „Vagyon Csíkszékben Somlyó nevezetű hegy alatt 
Boldogasszonynak szép temploma a P. Franciscanusok 
klastromával. Tiszteltetik ebben a nagy oltáron a dicsősé-
ges Szent Szűznek egy gyönyörű csudálatos régi faragott 
képe. Nevezetes helye ez az odabé való székelyeknek, em-
lékezetes búcsújárásokkal szokták esztendőnként meglá-
togatni

|42| azon képet Pünkösd szombatján több jótéteményeknek 
is, de legfőképpen egynek tartván emlékezetét. Ezek a 
székelyek, mióta a szkítia[i] pogányságból kitértek, mind 
ekkoráig sok rendbéli háború, veszedelmek, üdők, feje-
delmek változása között is az igaz hitben megmaradtak. 
Elfajulván tőle a Blandráta György dögleletes tudomá-
nya után az ifjú János király25 arra vetemedék, hogy 
már becsülete se volt senkinek előtte, ha csak Szenthá-
romság-tagadó nem volt, végezést is írata 1566. eszten-
dőben Szent András nap tájban, 

|43|  hogy Erdély birodalmában mindenek Blandrata György-
től függjenek és a tőle választott papoktól hallgassanak, 
akik pedig ezeket háborítanák, mint hitetlenek, úgy 
büntetődjenek. E végezés mellé nem akarának állani a 
csíki székelyek. Kerülgeté őket János király ígíretekkel 
és fenyegetésekkel is, de úgy sem mehet semmire vélek, 

25 János Zsigmond erdélyi fejedelmet nevezi így Losteiner ill. az általa hivatkozott 
Cserey Farkas. 
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és a következő 1567. esztendőben sok fegyveres népet 
bocsáta reájok, hogy erőszakoson is kitérítsék az igaz 
hitből. Vala többi között Alfaluban Gyergyóban, mely 
Csíknak fiúszékje,

|44| egy buzgó lelkű istenfélő megyés pap,26 István nevű, az 
jobban is felbiztatá az állhatatosságra a népet, egyetérte 
a jó rend is vélek, és szánák mindnyájan magokot, va-
gyonokat, életeket régi szent hiteknek oltalmazására, 
halálra lőnek készebbek, mint attól való elszakadásra. 
Eljárák azért egymást és azt végezék, hogy ily utolsó 
veszedelemben az egész nép fejenként kicsintől fog-
va nagyig házaikat, mindeneket odahagyván ehhez 
a szent képhez gyülekezzenek és egy szívvel, lélekkel 
könyörgének Istennek, hogy szentséges Édesanyjának, 
a magyarok régi 

|45|  Nagyasszonyának érdemére tekintse őket ilyen nagy 
szükségekben. Egybe is gyülekezvén minden falukból 
oly készséggel, mintha mindnyájan halálra mentek 
volna, és odaérkezvén köszönték a Boldogságos Szűzet 
az ő szent képében, és alázatosan kérik, hogy segítené 
őket, és nyerne malasztot Szent Fiától közelgő vesze-
delmek eltávoztatására. Hírek érkezék azonban, hogy 
Udvarhely felől nyomulnának bé feléjek az hadak, an-
nál fogva kiválogaták maguk közül valaki csak fegy-
vert foghatott, és rendbe állíták az ott ki terjedett szép 
mezőre. 

|46|  A fejérnépeknek, öregeknek és gyermekeknek pedig 
megparancsolák, hogy míg ők oda járnak, azon helyről 
ne távoznának, hanem imádják Istent és kérjék, hogy 
tőlök a malasztot, Anyjának érdemiért segítségét meg ne 
vonja. Evvel az asszonyok, leányok, öregek, gyermekek, 
ki-ki maga tehetsége szerént újra is könyörgéshez fogja-
nak; a fegyveres nép pedig hasonlóképpen imádkozva 

26  Megye: egyházközség; a megyés pap: az egyházközségben szolgáló pap, plébános. 
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eleibe kezde nyomulni a János király hadának. Vagyon 
Csík és Udvarhely között egy rengeteg nagy erdő, ott 
szembe 

|47|  találkozván fegyverre kele közöttök a dolog. Nem hagyá 
Isten az igaz ügyet, fejül fordulának a csíkiak, jobb 
részét a király hadának levágák, a többi nyakra-főre 
visszaszaladának. Elvégeződvén a verekedés, vissza-
fordulának a csíkiak; mikor közelgettek volna a klast-
romhoz, eleibe méne a honn maradott nép, s kimond-
hatatlan örömmel fogadák egymást, úgy együtt zengő 
szép dicsiretekkel a templomba sietének, ott a nagy 
hatalmú Szűznek szép képe előtt hálát adának az Úr-
istennek, hogy őket az igaz hitnek üldözésétől 

|48|  megmentette. Történék az a dolog említett 1567-ben Pün-
kösd szombatján. Annak emlékezetére most is minden 
esztendőben azon a napon egybegyűlvén oda nem csak 
Csíkból, Gyergyóból, Kászonból, Udvarhelyszékből, s 
még Moldovából is, míg általmentekbe úgy úgy27 meg 
nem szorulának (a Passus28 felállíttatott 1744-ben) ér-
tem, hogy kereszt alatt zengedező szép énekszóval jő-
vén oda, dicsirték  az Istent és az ő szeplőtelen drága 
Szent Anyját. Sok bajok lőn annak utána János királytól 
a csíkiaknak, de soha az hit dolgában meg nem adták 
magikot, s idővel az 

|49|  említett végezést is visszamondották az 1591. esztendőben 
Mindszent napban Gyulafehérváratt tartatott ország gyű-
lésében ezen szókkal: ’A Csík béli klastrom több oda való 
helyekkel együtt miért hogy onnét ez ideig semminémű 
időben a római vallás ki nem irtatott, az odabéli atyánk-
fiainak is lelkiüsméretek megnyugtatására maradjanak 
azon állapotban, amint ekkorig voltak.’” 

27 Úgy úgy: értelem szerint fölösleges szóismétlés. 
28 Passus: határállomás, szoros.
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14. Írását a most nevezett Méltóságos Cserei Mihály 
úrnak erősíti P. Mihályfi Balázs,29 aki írott könyvének 
3. része 8. szám alatt leírván a csíki klastromot, a pün-
kösdi ájtatosságról

|50| jegyzé azt, hogy gyermekkorában (született ő 1678-
ban) látta a Moldvából nagy seregekkel külön zászló 
alatt jőni ide az odabe való híveket a pünkösdi ájta-
tosságra, és hogy a gyergyóalfalvi zászló, vagyis hadi 
jel alatt való jövetel volna eredete annak, hogy lobogók 
alatt járulnak ide a keresztény hívek. Utána tészi azt is, 
hogy megérkezvén Somlyóra az István nevezetű alfalvi 
megyés pásztor30 zászlói, egy buzgó szerzetes prédiká-
tor a klastromban lévén, ez a templomban az egész 
sereget újabban is a Zápolya János31 igyekezete ellen 
felbuzdítá, és elöl menvén kénszeríté hadi seregét 

|51|  Udvarhelyszékre visszanyomulni. 
15. Ezekből okát annak is által értheti a kegyes 

olvasó: először, miért hogy Pünkösdben tartatik it-
ten a főbb ájtatos gyülekezete a híveknek? Azért 
tudniillik, mert abban az üdőben történt a népnek 
az igaz hitben való megtartásáért a bizodalmas fo-
lyamat. Másodszor, miért a gyergyaiak az útjokban 
lévő Nagyboldogasszony32 vagy Rákoson a Kisasz-
szony megyékben33 oltalom keresése végett meg nem 
szállottak? Mert már annak előtte tapasztalták Isten 
ajándékinak ezen szent kép előtt osztogatott ajándé-
kit. Harmadszor, miért, hogy a Szent

29 A kereszt- és vezetéknév fel van cserélve, és valójában P. Balásffi Mihályról van szó. 
30 Megyés pásztor: az egyházközség papja, plébánosa. 
31 János Zsigmond erdélyi fejedelmet nevezi így (a mai névhasználattól eltérően) 

Losteiner. Szapolyai (Zápolya) János az apja volt János Zsigmondnak. 
32 Nagyboldogasszony: a Csíkkarcfalva, Csíkjenőfalva, Csíkdánfalva és Csíkmadaras 

által alkotott egyházközség  (megye) volt. 
33 Kisasszony megye: Csíkrákos, Göröcsfalva, Madéfalva és Vacsárcsi falvak közös egy-

házközsége volt.
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|52| lélek eljövetele titka alatt Istennek szenteltetett csíki, 
háromszéki és udvarhelyszéki megyés templomokban34 
emlékezeten kívül való üdőktől fogva nem az első, ha-
nem másodnap Pünkösdnek tartatik mai napig is a me-
gye ünnepe? Emlékezetére tudniillik azon győzedelem-
nek, melyet a nép a szent képhez való folyamodása által 
Istentől az igaz hitben való megmaradásra kegyelmesen 
nyert. 

16. A feljebb előmutatott ország végezése ellen több-
ször is és gyakran (írja P. Veress Lajos) a Sabaoth Úr-
nak35 szőlejét Szárhegyen és felső Csíkban Nagy bol dog-
asszony 

|53|  falujában és Rákoson a Kisasszony megyéjében ostro-
molták az eretnekek az igaz hitben lévő híveket, de min-
denütt porba esett igyekezetek. Szárhegyen ugyan, ahol 
a Sátánnak szolgái lehányván a nagy oltárt tűz élelmére 
rakásra hányták azt, és hátra lévén egy fából való fe-
szület képe, midőn a dúlók eleje ezt a tűzbe vetteté, a 
bosszúálló Isten által a vasszeg, mely a keresztből kiszö-
kött, jobb szemét a káromlónak kiszökteté, és így értvén 
az istentelen, ki ellen harcolna, kezét és lábát megvon-
ta. Történt ez az ott lakozó gróf Lázár István idejében. 
Csíkban Nagyboldog

|54|  asszony megyéjében béfúrván magokot az istentelen-
ségnek edényi, az 1601. esztendőben parancsolatjából 
fejedelmének (Székely Moyzesnek) keresztény népet 
öszvegyűjteni kényszerítette Kelemen nevű prédikátor 
de itt is a megyés mester36 Kártoális37 János, s kinek 
csilizzel38 bézárt kettős levelének titkos jegyzéséből ol-

34 Megyés templom: az egyházközség plébániatemploma.
35 Sabaoth Úr: Seregek Ura; régi bibliai és liturgikus kifejezés (ld. Jer 11,20; Jak 5,4; 

Róm 9,29, ill. Sanctus…). 
36 Megyés mester: kántor és/vagy tanító. 
37 Olvasat a kolozsvári másolat szerint. Az esztergomi másolatban: Kartuáli.
38 Csiliz: csiriz. 
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vastam, dögleletes tanításának ellene állott, és Mária 
oltalma alatt az asszonyi nem férfiúi erővel férjeket is 
felgerjesztvén azon konkolyhintő ellenséget kiűzte, elker-
gette, s mint a Lukács odavaló nemzetségtől értettem, a 
lakházát is felperzselte. 

|55|     17. Barcsay Ákos fejedelem is 1660. esztendőben, 
amint Jézus Társasága-béli író krónikájában azon esz-
tendőre jegyzi, kirendelte vala, hogy Csíkszéknek min-
den megyéjében kálvinista pásztorok jőnének, de itt is 
Madéfalván nevezetesen az ablakon kiszökvén tartotta 
meg életét az igaz hit ellensége. Az ilyetén buzgósága és 
bátorsága az itten való székelyeknek annyira a Barcsay 
fejedelem szívét háborította, hogy fegyverrel újra a nem-
zetet akarná a maga tévelygésére kényszeríteni, nem 
tudván azt, hogy a Mária oltalma alatt legyen az idevaló 
székelyeknek 

|56|  kereszténysége, és innen a székelyek Istensége cseleked-
te, hogy az ő katonái csapás nélkül visszamentek és a 
Mária oltalma alatt lett a székelyeké a győzedelem. De 

18. Nem csak az igaz hitben való megmaradásra, 
hanem a pogányok dühössége [ellen is]39 Mária ezen 
szent képben oltalom volt, és magát a székely nemzetért 
ostorokra, lándzsákra ellenbe vetvén az[t] a Thököly 
Imre kurucokból, törökökből és tatárokból álló serege 
ellen 1690. esztendőben oltalmazta. A dolog így történt: 
megbosszonkodván a török 

|57|  császár, hogy Erdély az ő védelmét elhagyván az auszt-
riai háznak oltalma alá az 1687. esztendőben adta ma-
gát, Kuperlius fő vezérét a kereszténység ellen küldötte, 
és Thököly Imrét mint jövendőbéli erdélyi fejedelmet, 
ennek kormányára Kuperlius hetvenezerből álló, több-
nyire kurucokból, tatárokból való sereget szakaszta 
s Erdély ellen küldé. Thököly Imre a Törcsvár mellett 

39 Kiegészítve az esztergomi másolat alapján.
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seregével 20. augusti 1690-ben béronta, és másnap 
Kristiány40 faluja mellett az ottan elesett 

|58|  erdélyi gubernátor Teleki Mihály és az elraboltatott 
Heisler vezérsége alatt lévő ausztriai népen győzedelmet 
vett,41 és innen ragadományra és rablásra Thököly Imre 
bocsátván népeit, ennek egy része Csíkba szakadott, 
pusztított, égetett. A nép a klastrombéliekkel ellenségi 
elől erdőkben rejtezett, ezen klastromban a templom-
nak és szobáknak ajtait (amint P. Ujfalvi Albert a ta-
pasztalt dolgokot feljegyezte) felrontatta, mindent, ami 
nékie tetszett, elragadott, a templom 

|59|  egyet-mását is. A dühösség midőn az oltárhoz érkezett, 
Oltáriszentségnek hajlékát is felbontotta, és annak né-
mely ékességét öszverontotta (sic). P. Veress Lajos szerze-
tes Fr. Balogh Leó és falusi Ferenc János szavaiból írja, 
hogy ezek mindketten a templom héjazatjáról42 azon a 
likon, mely a függő lámpásra szolgált, nézték és tapasz-
talták, miképpen a templomba bérontott tatárok mél-
tóságát fontolván a szent képnek, egy, a többinél kemé-
nyebb természetű és kegyetlen 

|60|  az oltárra felhágván orcáját ő a szent képnek korbács-
csal megcsapván azonnal karja megfagyott. A második 
ezt látván és bosszonkodván ő is az oltárra felugrik, és 
a csöcsömős gyermek Jézus orcájához kardja szíjával 
csap, és ennek is jobb karja merevedett. Végre az har-
madik nem mervén az oltárra hágni, zászlójának rúdját 
fordítja, és azzal a szent képet nyakánál fogva lehúzni 
ügyekezett, azonban elérkezvén egy török, azon tatárok-
nak elöljárója, csudálkozék a történeten, felbuzdula, 

40 Kristiány: Cristian, magyarul Kereszténysziget, németül Grossau román neve. A ko-
lozsvári másolatban itt apróbb betűvel, más kézzel be van írva: „Kereszténysziget”. 

41 Itt az 1690. augusztus 21-i zernyesti csatáról van szó, melyben Teleki Mihály elesett, 
a császári vezér Donat Heislert pedig Thököly Imre ejtette fogságba. Ezt követően 
volt Thököly rövid ideig Erdély fejedelme.

42 Héjazat: tetőzet; itt: padlás. 
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|61|  hajánál fogva az utolsót földhöz csapja és mind a hár-
mat keményen megdorgálván megbotoztatja, és a temp-
lomból kiűzi. Gondolhatta itten Mária az egekben ama 
Szent Dávid szavait: „Mentsd meg Uram lelkemet a fegy-
vertől és az Egyetlenemet az ebek kezétől” (Zsolt 21,21). 
Ekképpen a nemzet oltalmára, hogy megtartaná, oltal-
mazta Isten a maga Szent Anyja képét. 

19. Az újabb 13. és 15. februarius napján 1694. esz-
tendőben történt kétszeres kiütése a tatároknak nagyobb 
romlást okozott volna ezen helységnek, ha azt a Szűz 

|62|  Mária védelmében helyheztetett reménység nem oltal-
mazta volna. A dolog így történt: februariusnak 13. nap-
ján Moldovából a nagy havak között bérontott 106 tatár 
és Csíkszentmihályt pásztorostól elrabolta, a mellette 
való falut, Cibrefalvát hamvába temette és a környékből 
mind együtt ezeret szíjakra fűzött. Ezek, hogy a gazdag 
zsákmánnyal társaikhoz másnap visszaérkeztek, szíve-
ket ezeknek gerjesztették, és harmadnapján, úgymint 
februáriusnak 15-én már háromszázon tanyájokból fel-
kelvén újra béütöttek és 

|63|  tűzzel-vassal hét falukot elpusztítának. Midőn ezen 
pusztításnak elejét tapasztalák a klastrombéliek, egy ré-
sze ezeknek Háromszéknek sietett, a népnek más része 
ezen szent képnél folyamot43 keresett és tanált, mert az 
itten maradott tanuló szerzetes ifjúnak, Nezét Ferenc-
nek az ide folyamodott nép bátorítására Isten megerő-
sítette szívét és kormányra készítette. Ennek Isten után 
a Szűz Máriában lévén reménysége, tábori sereget mint 
a külső országban látta volt, az itten megmaradott s ide 
folyamodott népből rendezte: egyik szárnyára a diá

|64|  kokat, más szárnyára az ide folyamodott férfiakat fegy-
verrel, hátul az asszonyokat gombos karóval helyheztette. 
Tanuló gróf Kálnokit dobosnak állította, némelyeket do-

43 Folyamot: folyamatot, vagyis menedéket. Ld. 6. jegyzet. 
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bokkal, zászlókkal a toronyba küldött védelemre. Ő a tá-
borával azon sík mezőre, mely a klastrom előtt fekszik, 
kinyomulván az ellenség ellen, és ez, midőn látta és hal-
lotta a készületet, megrettent és alá fogván útját Alcsík 
felé, hogy vezérét, a tatár kán fiát a csíkszentkirályi hídon 
keresztül lőtetni és elesni tapasztalta, onnan visszatért és 
hétezer embert az ide folyamodott népnek minden 

|65|  fogyatkozása nélkül elrabolt és Moldovába visszament. 
Tulajdonítja a nemzet ezt a sérelem nélkül való folyamot 
Isten után nem másnak, hanem a Szent Anya képéhez 
való oltalomnak.

HArmAdik cikkEly  
Az EzEn szEnt képEn történt tErmészEt fElEtt 
vAló változásokról

„Mutasd meg nekem az orcádat, zengjen a te szózatod 
füleimbe, mert a te szózatod édes és az orcád ékes.”
  (Én 2,14)

20. Azokon kívül, melyeket itten az 5. szám alatt em-
lítettem, isteni munkának alítom44 azt, hogy az ugyan 
feljebb említett Székely Moyses és 

|66|  Ali basa tüzek által a templom és klastrom minden va-
gyonával megemésztetvén, ez az oltalomra adott szent 
képe Szűz Anyánknak meg nem emésztetett. Ezek felett 
vagyon az, hogy a Mindenható a hívek szíveinek gyul-
lasztására sok csudálatos változásokkal ábrázatját ezen 
szent képnek ajándékára, és most szomorú halovány, 
most víg és piros ábrázatban az emberek aztat akár-
mely állásból is szemlélik, nem csak a jelen való, hanem 

44 Alít: gondol, vél, nyilvánít.



Harmadik cikkely 99

a jövendőbeli történetekre néznek, és már vidám, már 
könyvező tekénteteket és könyvhullatásokot mutat és bi-
zonyít Mária szeretetéből annak, akitől 

|67|  öröktől fogva szerettetett, és aki fiait, leányit igazán 
szereti, és mint Anya az ő ügyökben segíteni kívánja. 
Ezt bizonyítja tapasztalása azoknak, akik ezen szent 
kép előtt Isten Anyjához való folyamodásoknak gyü-
mölcsét érzették, a bűnösök és főképpen a tisztátala-
nok; mindaddig unalommal nézték azt, és szomorú 
ábrázatban tanálták, szívekben ameddig meg nem 
törődtek és az igaz szeretet által Istenhez nem tértek. 
Bizonyítja ezt az 5. szám alatt való bizonyság, de az 
ország romlását és pusztulását is néha megelőzte ezen 
szent kép orcájának változásával: néha fényes világos-
sággal sütötte a 

|68|  templomot, rettentette az istenteleneket, vigasztalta a 
szomorú igazakat, másszor más csudálatos jelekkel 
anyai kegyességét az hozzá folyamodottakhoz bizonyí-
totta. Ezeket sokkal lehetne erősíteni, de hogy a 16. és 
17. és 18. századnak eleje Erdély országát a fegyver, 
döghalál és éhség által csaknem megemésztette, azon 
bizonyításoknak útját tudatlanságával elzárta, vagy 
tüzével elégette elannyira, hogy már ítélet alá jőne az 
is, aki ezen szent képet csudálatosnak mondaná. 

21. A néhai homoródszentmártoni Bíró Gábor úr te-
metése alkalmasságával 

|69|  Csíkmadarason 1746-ban történt, hogy P. Miháltz 
Isidorus halotti beszédében a néhai, azon szent képet 
nagyon tisztelő úrnak dicsíretére csudálatosnak nevezé, 
és a jelen levő tisztelendő urak közül egy szentszéki nótá-
rius, Simon András azt az asztalnál előhozván, mondá: 
csudálatosnak azon képet nem is olvastam valaha, nem 
is hallottam. Ezen szókra a klastromnak jelenlevő elöljá-
rója, P. Potyó Bonaventura felele, hogy ezt kívánná meg-
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bizonyítani, ezzel ő a klastromba visszajövén történetből 
ragadja a ház könyvtárából ezen régi könyvet, melynek 
homlokos eleje Stellarium Coronae

|70|  B.V. M.,45 és ennek tábláján régi írásbéli jegyzésből deákul 
olvassa, amint és is olvastam e következendő emlékezetes 
írást.
JÉZUS MÁRIA! Láthat[ó] csuda a csíki nagy oltáron 
levő Boldogságos Szűz Mária képe alatt. 
1669. esztendőben 13. aug/usztusban/46 mintegy fél 
órával az angyali üdvözletre való harangozás után a 
szent képe előtt imádkozván egy új szerzetes (novícius), 
Fr. Domokos, és kérvén az 

|71|  Isten Anyját, hogy őnékie szerelmes anyja helyett Any-
ja lenne, hirtelen nagy világosság a szent képet, mint 
egy vékony csillag a nap módja szerint állván az orcája 
előtt azt környékbe megvilágosította. Ezen látástól meg-
rettenvén az új szerzetes, midőn futni akarna, leesett, 
és szűnte után azon csodálatos világosságnak, felkelvén 
alsó kerületében a klastromnak jelenlétembe sietett és 
mi történt légyen, megbeszélé. Ezen csudát bizonyítja 
P. Pálfalvi Ferenc, aki azon időben a karban lévén azon 
csudát látta. Ismét egy új szerzetes, 

|72|  aki minek előtte valamit szólott volna, a más 
megbeszéllette. Azon üdőben az alsó környületében47 
a klastromnak, a prédikálószék előtt sétálva mondván 
a Boldogságos Szűz Mária olvasóját, bizonyítom, hogy 
a harangláb boltozatja alatt a templomból kijövő vilá-
gosságnak elenyészését láttam és félelmet, tudván, hogy 
ottan semmi világosság nincsen, nem kicsiny félelmet 

45 Stellarium Coronae Beatae Virginis Mariae: Temesvári Pelbárt, 15. századi magyar 
ferences szerzetes prédikáció gyűj  te mé nye, melynek 1509-es lyoni kiadása egészen 
1944-ig megvolt Csíksomlyón (Muckenhaupt 1999: 30). 

46 Áthúzva a szó második fele.
47 Környület: kerület, szegély, tájék.
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okozott. P. Bonaventura, a nagyboldogasszonyi pap és 
tanácsosa a custodiának,48 mintegy 37 esztendős.

22. A most leírt csudálatos történetet hogy feltalálta 
az említett elöljáró, P. Potyó, nem késett a régi itten 

|73|  tapasztalt, de homályban levő történeteknek felkeresésé-
ben, az öregeket a hallomásról és a tapasztalt dolgokról 
kérdezni kezdette. Az öregeknél még emlékezetbe volt a 
történet, mely 1691-ben esett, tudniillik kérelem mellett 
Lengyelországból Erdélybe tanítás végett küldetett P. 
Ogrzakovich Albert. Ez, amint hallomásból írja P. Balásfi 
Mihály ájtatos és igaz szerzetes, hogy halálakor az ördög-
től ne kísértethetnék, kérte Istentől a nagy nyavalyát azon 
üdőre, amelyet meg is nyert, mert végső napján, úgymint 
29. septembris az 1691. esztendőben hétszer jött 

|74|  reá azon nyavalyatörés, és innen észrevévén elválása ide-
jét, nagy ájtatossággal meggyónt, s akarván a szerzetes 
társai szobájába vinni az Úr szentséges testét, mondá: 
„nem méltó, hogy az én Uram jöjjön hozzám, hanem én 
megyek őhozzája”, mely szerént azoknak segedelmekkel 
levezettetvén a templomba és tőle kitelhető tisztelettel 
magához vévén az Oltáriszentséget, imádkozék. Azon-
ban a szent kép koronájának tartására helyheztetett két 
kis angyalka, felbocsátván a koronát, hátravonák magu-
kat. Eztet látván az ájtatos atya örvendeze az ő idvezítő 
Istenében49, és visszavitetvén a betegek 

|75|  szobájába, kérdé szerzetestársait, hogy valamit vettek-e 
észre a templomban, és láttak-e? Felelének: igen, látták az 
angyalokat felbocsátani a koronát. Ezen feleletre mondá: 
az a jele az ő elválásának, amint hogy úgy is történt azon 
napon. 

48 Custodia: őrség, a ferences rendtartományok kisebb, még nem önálló egysége. Az 
erdélyi ferencesek 1640 és 1729 között custodiát, 1729 után önálló rendtartományt 
alkottak. 

49 Rejtett idézet a Magnificatból, ld. Lk 1,47. 
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Az ilyen csudálatos történeteknek emlékezetét a neve-
zett elöljáró, P. Potyó az igaz dicséretnek megerősítésére 
midőn bővebben tudakolná, világosították a követke-
zendőkkel.

23. P. Mártonffi Joachim, akkor gyergyószárhegyi 
lakos 29. octobris 1746-ban az ottan levő plébános 
Diettrik Xaverius Ferenc és az oda való esperes mondja 

|76|  előtt50: 75. esztendőben életének (amint az erről költ, pe-
csétviasszal pecsételt levél bizonyítja) papi hitire val lotta, 
hogy minek előtte egyvalaki a Csík klastromi szerzetesek 
közül meghalna, a szent kép bal felől lévő és annak ko-
ronáját tartó angyal gyakran mind a két kezét elvonván 
láttatnék51 magát meghajtani annyira, mintha leborulna. 
Amint én magam is szememmel láttam alkalmatosságá-
val a P. Zacharias Didák halálának, aki is az ilyetén szent 
kép környékében való változások között úrnapi búcsúra 
Székelyudvarhelyt megjárván egészségesen 

|77|  hetedik napján azon jelnek itten meghalálozott. Ismét 
sok hiteles emberekről tapasztaltatni értettem bizonyos-
nak lenni, hogy az ország különböző ínségi előtt azon 
szent kép vidám és kegyes ábrázatjának szomorúság-
ra változását, amint történt a kuruc világ, a tatárok és 
törökök pusztítása előtt. Ismét hallomásiból sok hiteles 
embereknek azon érdemes szerzetes vallja: hogy az Ali 
basa pusztítása s égetése előtt három egymás után kö-
vetkező hetek alatt, három igen fényes csillagok láttattak 
azon szent képen, kettő a mellyén, egy a homlokán min-
den éjjel annyira, hogy a templomot 

|78|  megvilágosítanák és csudának állíttatnának. Tapasz-
talták eztet és emlékezetre másoknak által adták azon 
csíki klastromnak három szerzetes ágjai, kik mind a 

50 Értelem szerint helyesebb felcserélve: „esperes előtt mondja”; a kolozsvári másolat-
ban így szerepel.

51 Láttatik: látszik. 
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három hetek alatt az éjfélkor után a templomban azon 
fényességnél maradtak, és hogy azon fényességnek és 
csillagok elenyészése után mindjárt következett a tapasz-
talt helység pusztulása, bizonyították. Eddig a nevezett 
Mártonffi Joachim szavai. 

24. Más hiteles levél, mely költ 22. januarii 1747-ben, 
négy emberek látásából bizonyítja, hogy 29. decembris 
1746-ban a Szűz Mária 

|79|  képének bal karján lévő kisded Jézusnak kezében, mely-
ben tolluból való virág szokott vala lenni, szentmise és 
prédikáció alatt gyertyát égni és lángolni láttak. 

25. Ezeket s egyéb színű isteni ajándékokot, minek-
utána a nevezett klastrom elöljárója, P. Potyó a szent kép 
csudálatosságának védelmére megszerzette, a fő megyés 
pásztornak, L.B. Klobosotzki Ferencnek ügyét a szent 
képnek ítéletére ajánlotta, s eskítés által az előadott csu-
dálatos történeteket megbizonyítani kieszközölte. De an-
nak utána is mind a más két rendbéli törvényes eskítő 
levelekből és az ezekből kihozott püspöki meghatáro-
zásból kitartozik ilyen s más 

|80|  színű természet felett való dolgoknak azon szent képen s 
környületében csudálatos volta, amint alább fel van [ír-
va].52 Azonban feljegyzem, hogy ezen szent képnek mását 
a természet felett való változások miatt sem híres képfa-
ragók avagy képírók, sem fára vagy rézre metsző embe-
rek nem tanálhatták. Bizonyságok legyenek ebben azok, 
akik ezen eredetű szent képet s ennek mását Menaságon, 
Lövétén, Esztelneken és akármely fába vagy rézbe való 
nyom

|81| tatványát látták. Ehhez járul az is, hogy az feljebb em-
lített tatárok csapásainak vereség helyeit teljességgel 
béfesteni Isten nem engedte. Hallottam azt is nemrégi-
ben, hogy a közelebb való francia háború előtt könyvezni 

52 Kiegészítés az esztergomi másolat szerint.
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látszatott ezen szent kép, de ezt semmi hiteles írásokkal 
nem bizonyíthatom, hanem azzal, hogy azon háború az 
idevaló székely s más nemzetnek sok vérében állott.

26. Az előbb leírt s más csudálatos történeteknek tör-
vényes ellátására s esküvéssel való megvallására az erdé-
lyi fő megyés pásztor, nagy emlékezetű L.B. Klobosoczki 
Ferenc parancsolat 

|82|  mellett 1747. esztendőben kirendelte vala az Al- és Felcsík 
széknek érdemes két esperesét, és azon székely székek-
nek két notariusait. Ezek közül egyik volt a csíksomlyai 
plebánus Balló Ferenc úr, akik is minekutána megtették 
volna köteles hivatalokat, midőn eskető levelét elküldötték 
a fő megyés bíróhoz, ez már a zágrábiai püspökségre az 
1748. esztendőben volt elrendelve és ez okból az ítélet 
felakadott. 

nEgyEdik cikkEly

A csíksomlyAi szűz máriA szEnt képénél vEtt istEni 
kEgyElEmről 

|83| „Csudálatos az Isten az ő szentiben, az Izrael Istene, ő 
ad hatalmat és erőt az ő népének. Áldott az Isten.” 

 (Zsolt 67,36)  
„Ki egyedül cselekszik csudálatos dolgokat.” 

 (Zsolt 77,18) 

27. A Mindenható Úr hatalmas valamint a termé-
szetnek, úgy a kegyelemnek és végre a dicsőség ajándé-
kinak kiosztogatásában, és szabad. Ebből származik, 
hogy akik őbenne egyedül hisznek és reménlenek, azok-
ra az ő hív szolgái tekintetére nézve is áradással az ő 
szentek egyességében osztogatja kincseit. Ezeket, ameny-
nyiben írásból vagy hagyományból vettük, a 
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|84|  jövendőbelieknek például által adjuk. Először: hogy a 
fent nevezett érdemes szerzetes Mártonffi Joachim papi 
hitivel bizonyítja, hogy egy osdolai János deák nevű me-
gyei kántorról53 beszélleni hallotta, hogy ő a tagjainak, 
lábainak nevezetesen elesésétől (paralysi54) annyira elfo-
gattatván, hogy csak egy lépést sem tehetne, folyamodék 
ezen csíksomlyai szent képhez, és azon 1706. esztendő-
ben szekeren magát ide hozattatván, kéré a Boldogságos 
Szűz Mária segedelmét: szentmiséket szolgáltatott azon 
Szent Szűznek tiszteletére, meggyónt, áldozott és lábai-
nak minden fájdalmit és lankadtságát 

|85|  elvesztvén, egészségesen, azokkal, akik Háromszék-
ről ide jöttek vala, a zászló alatt gyalog Osdolára visz-
szament. Ezt lelki ismerete szerént vallotta János deák 
a nevezett szerzetes papnak, és tapasztalta, hogy ezen 
megyés kántor különös tisztelettel ezen Boldog Szűznek 
szent képéhez viseltetett, és hogy ezen csudálatos törté-
netnek bizonysága volt légyen az egész falu. 

28. Másodszor egy P. Mihály Jakab öreg szerzetes 
nemes Deák József előtt írása által vallotta, hogy ő a 
szakadásnak nagy kínjaiban sínlődvén, le

|86| borulva folyamodék ezen szent kép előtt az Isten Any-
jához, könyves szemekkel kérvén, hogy az ő istenes kö-
nyörgésével vagy jó halált vagy az ő szenvedésétől való 
szabadulását megnyerné; és midőn ezen gyakor fohász-
kodásit újítaná, ezen alkalmatlan nyavalyából harmad-
napra minden orvosság nélkül kiszabadula, s ezen in-
nen már 15. esztendő telve nyavalyájának semmi terhét 
nem érzé; „amelyet örök hálaadással leborulva (úgy ír-
ják) tulajdonítok és papi hitemmel esküvén bizonyítok 
azon Szűz Anyánk nevezetes képéhez való folyamodá-
somnak Csíksomlyón 9. 

53 Megyei kántor, megyés kántor: az egyházközség kántora. 
54 Paralyis: bénulás.
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|87|  novembris 1746.”
29. Harmadszor Nagyváradon egynémely becsü-

letes férfinak hites társa betegsége miatt mind a két 
szemében megvakulván és semmi orvosságát azoknak 
nem tanálván, az akkor ottan lévő csíkszentgyörgyi szer-
zetesek – Kontsag Joachim és P. Csiszér – javaslásokból 
folyamodék a csíksomlyai Boldog Szűz szent képéhez, 
és ennek látogatását felesége szeme világának megnye-
réséért felfogadván csakhamar az szemének előbbeni 
látását megnyerte –

|88| és ő is fogadásának teljesítésére Nagyváradról ide a 
csíksomlyai klastromhoz 1746. esztendőben jöve, és az 
egész Karácson ünnepein a házban az orgona mellett 
az isteni szolgálatokon az hegedű muzsikájával az oda 
elszánt akaratjából szolgála; amint eztet látta, hallotta 
és szerzetesi hitével bizonyította Fr. Ambrus Paschalis 
Csíksomlyón 25. februarii 1747. esztendőben költ leve-
lében. 

|89|       30. P. Veress Lajos Esztelneken 16. martii költ tu-
lajdon levelével bizonyítja elsőbben, hogy /---/55 Kor-
mán János úr Erdélyország postájának56 szájából 
hallotta, hogy ezen úri ember az 1746. esztendőben 
Szebenből Moldovába kémlelni küldettetvén útját vevé 
Csíksomlyóra és itten meggyónván fogadást tett a szent 
kép előtt, parancsolt útjában szerencséltetvén visszaté-
résével újra személyesen azon képet tisztelni kívánná. A 
Boldog Szűz Mária oltalma alatt 

|90| tehát útnak indula, és minden sérelem avagy késedelem 
nélkül a törökből és a tatárból álló ellenséges tábort 
megvizsgálván és azon keresztül járván ezen szent kép-
hez fogadása teljesítése végett visszajött. 

55 Itt az eredetiben át vannak húzva az /Erdélyország postájának szájából/ szavak, a 
másoló ráébredt, hogy ezt rossz helyre írta. 

56 Posta: itt a régi nyelvhasználat szerint lovas futárt jelent.
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31. Más írásban ugyanazon P. Veress Lajos jegyzi, 
hogy egynémely császári százados földön nem tanálván 
lábai fájdalmának orvosságát, minek előtte az orvos-
lását azoknak elmetszésére bocsáttaná,57 folyamodék 
azon csíksomlyai szent képhez, és rövid 

|91|  idő alatt lábainak tökéletes meggyógyulását megnyer-
te. Másoknak azon Isten ajándékát hirdette, és hála-
adásul örök emlékezetül ezüstből készíttetett egy pár 
saruját azon Szent Szűz képe mellé függesztetett.

32. A csíksomlyai jegyzőkönyvben (Protocollumban) 
olvasom, hogy Fr. Istvánfi Christoph ifjú szerzetes az 
1716. esztendőben öldöklő nagy pestisben mirigyet 
szenvedvén s életéhez senkinek már reménysége nem 
lévén, elöljáróinak engedelméből örökös 

|92|  böjtöt a szent kép előtt fogada és egészségét megnyeré. 
Ismét a csíkszentimrei megyés kántor idős Tánczos 
István úrnak mind a két lábai nagyon kibomolván és 
ezen sebeknek semmi orvosságát nem találván 1743. 
esztendőben a csíksomlyai szent képnek gyalog látoga-
tására fogadást teve és meggyógyula. Ismét ebesfalvi 
örmény Vászil János hitvese egyetlen egy fiának beteg-
ségéből való kigyógyulását a Boldog Szűzhöz e szent 
képben való folyamodásának tulajdonította, és egy réz-
ből való békéltetés jelének 

|93|  (pacificalonak) béadásával bizonyította, és 20. maii 
1746-ban bevallotta. Ismét hogy Poltzeli Mária küsded 
szemének orvoslását másutt nem tanálván a Kegye-
lem Anyjához e szent kép előtt magzatjával együtt 
megjelenék, és ennek keserves szembéli fájdalma or-
voslását buzgó könyörgésével és négy ezüst szemek-
nek felfüggesztésével 2. octobris 1747-ben megnyer-
te. Ezeket különösön bizonyítja az házi jegyzés. De 
ezek mellett azt is feljegyzi, hogy ezen szent képben 

57 Vagyis: mielőtt levágatni engedte volna. 
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Szűz Anyánkhoz való folyamodásoknak a hívek arany, 
ezüst 

|94|  marhájoknak, drágaköveknek és gyöngyöknek felfüg-
gesztésével a kegyelem forrásától vett jótéteményeket bi-
zonyítják. 

33. A szűzen gyümölcsöző Mária a gyümölcstele-
neknek is Anyja, azért a benne reménlő magtalanokra 
is szokta ezen szent képben is hathatós közbenjárását és 
kegyességét kiterjeszteni, amint levelében bizonyítja ezt 
méltóságos Gábor Anna néhai udvari tanácsos Csató 
Zsigmond úr özvegye, aki levelével bizonyítja, hogy egy 
csíkszépvízi kontrallorné58 első férjével 16 esztendők alatt, 

|95|  a másodikkal nyolc esztendőkig magtalan lévén, és emi-
att férjétől is nagyon szomorgattatván59 ügyét és folyamát 
vette ezen szent képhez. Férjét keserves könnyhullatási-
val arra bírta, hogy hét szombat napon ezen szent képet 
együtt meglátogatnák; minek előtte egyes fogadásokot 
egészen bételjesítették volna, az alatt a szomorú asszony 
megvigasztaltaték, és mint Ráchel, méhében fogana. En-
nek méhe gyümölcsét az említett méltóságos Gábor Anna 
asszony nemes delnei Botskor Mihállyal 1732. esztendő-
ben a keresztelővíz alá tarták, és Istennek 

|96|  béajánlák. Így vigasztalja Isten azokot, akik szomorú 
ügyekben teljes hittel, reménységgel és szeretettel folya-
modnak az ő Anyjához, Máriához. 

34. Menasági Ferenc Tamásnak Anna nevezetű leá-
nya édesanyja, Gore Anna akaratja ellen Háromszékre 
más leánytársával együtt aratni elmenvén, az october 
elein hogy hazajött, nappali és éjjeli férfiú képben való 
csúnya látásokkal és félelmekkel gyötörtetett, és ezekből 
hogy kiszabadulna, magában felfogadá, hogy 

58 Kontrallor: kontrás, harmincados mellett szolgáló sóőr vagy sósforrás-őr (a latin 
„contraso” szóból). Csíkszépvízen harmincad-, vagyis vámhivatal működött. 

59 Szomorgat: szomorít, búsít. 
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|97|  lelke isméretének tisztulására gyónni s ájtatosságát elvé-
gezni Csíksomlyóra a szent képhez jőne; de az elválasz-
tott nap előtt azonnal, hogy nyugodalomnak adta ma-
gát, a gonosz lélek megintette őtet, hogy ide ne jőne, s a 
szentek ereklyéjét magáról lehánná. Ezen kísérteteknek 
ő helyt nem adván, másnap, úgymint 26. januarii eljöve 
ezen szent képnek látogatására, meggyónt, áldozott és áj-
tatosságát elvégezvén öt szombat napokra böjtöt fogada, 
öt Miatyánkot, Üdvezletet, Hiszek egy Istennel; és ezen 
naptól fogva többé oly csúnya látásoktól nem gyötörte-
tett, amint bizonyítja ezt Felcsík 

|98|  székely szék notáriusa, néhai főtisztelendő Balló Fe-
renc úr 25. martii 1750. költ levelében. Kedveli Mária 
mindazokat, akik ez hittel nagy bizodalommal és buz-
gó szeretettel az ő templomát látogatják, amint írja P. 
Richardus.60 

35. Felcsík szenttamási Boros Susanna, néhai 
Szentiványi Mihály hitvese, a lövétei Kiruly nevű bor-
vízen a maga unokáival lévén, és mintegy héteszten-
dős unokája, Betlen Tamás azok között orvoslás végett 
tanáltatván, ez vélekedésen kívül ottan e világból kimú-
lik. Ezen történeten a szerencsétlen nagyanyja a renge-
teg erdőben nem tudván hová 

|99|  folyamodjék, elküld ugyan a közelebb való Lövéte fa-
luban, hogy unokája tetemének koporsót csináltasson; 
azonban bémegyen a sátorban, melyben unokája teste 
fekszik vala, és teljes bizodalommal imádságos könyvé-
ből ezen csudálatos csíksomlyai szent képnek ragadja 
nyomtatott mását, ábrázatját ennek fordítja a megholt 
unokájának testére, maga a halott teteme mellett térdre 
esvén zokogva kéré a Boldog Szűznek segedelmét, és ímé 
mintegy három óra múlva a gyermek feltámad. Ezen tör-
ténetet a nevezett asszony a gyermek édesanyjának, 

60  Nem azonosítható pontosan, kit idéz itt Losteiner. 
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|100| Simon Zsuzsannának Nagyszebenbe megírván, eztet 
arra bírta, hogy ezüstből akkora képet, mekkora volt 
a papiros példa, vezetné és a csíksomlyai szent képhez 
örökös háláadásul függesztené. Kitetszett itten, hogy 
Mária életnek kapuja, „őbenne az életnek és az erőnek 
minden reménysége” (Sir 24,25). Ő a szomorúaknak vi-
gasztalója, a szíveknek boldog békessége és idvessége. 
Ezen történetnek bizonyság címit P. Zsombori András 
ajánlás mellett akkor a gyermek édesanyjától vette, 
Csíksomlyóra 1753. esztendőben küldötte bé, és a tör-
tént dolognak 

|101|  hallomásából levelében papi hitivel bizonyságot tett. 
36. Nemes nagyajtai Cserei Zsuzsanna 1745. eszten-

dőben bal kezének két ujját a közép érben történetből 
úgy elvágta vala, hogy csak a belső bőr tartotta az el-
szakadástól; és jóllehet négy hetek alatt szorgalmatosan 
orvoslotta sebeit, a Szent Szűz képéhez való folyamo-
dása után csudálatosan gyógyult meg annyiban, hogy 
minden sebhely nélkül vágott ujjai öszveforradtak, és 
akármely dologra keze alkalmatossá lett. 

37. Madéfalvi Tankó Erzsébet, Göröts Antal özvegye 
[leányának]61 

|102|  Annának megzsugorodott tagjai miatt anyai keserűsé-
geit esztendeig viselé, és végre a Boldog Szűz Máriához 
mint mennyei orvoshoz a szent képben folyamodván 
1751-ben Pünkösd szombatján beteg leányával együtt 
azt meglátogatá – esedezett a kegyelemért, melyet meg-
nyervén hálákat adván és leányát egészségesen hazavitte. 

38. Theuser62 Kausser becses hadnagy úr Feke te-
halomból 20. septembris 1749-ben adott levele által je-
lentette bé, és haldokló lányáért a csíksomlyai 

61  Értelem szerint javítva, az eredetiben hibásan Anyjának áll. 
62  Név a kolozsvári másolat szerint; az eredetiben elmosódottak a betűk. Olvasható 

Theuer-nek is. 
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|103|  Isten Anyjában vetvén reménységét ígírte, hogy /a 
boldog/63 ha a leányának egészségét megnyeri, ő hitves 
társával és leányával együtt a szent képnek látogatására 
jő. A leánya meggyógyult, és ő hivatalja miatt akadá-
lyoztatván eljövetelében, napot rendele, melyen itten a 
szent kép előtt szentmisét szolgáltatott, ő pedig honjában 
azon nap hitvestársával együtt hálaadásul meggyónt és 
áldozott. 

39. Más a Kászon vizében élet és halál veszedelmé-
ben forogván a csíksomlyai csudálatos 

|104|  képhez fogadást tett, és azonnal, hogy abból kiszaba-
dult, ezen szent képet meglátogatta, meggyónt, megál-
dozott és hálaadásul hirdette másoknak az Isten Any-
jában tett reménységének gyümölcsét. Látta ezeket és 
hallotta azon embernek szájából a veszedelemből való 
kiszabadulást P. Péterfi Lénárd.

40. A házi jegyzések előnkbe adják azt is, hogy néhai 
homoródszentmártoni Bíró Gábor úrnak özvegye, Cse-
rei Krisztina asszony maga leányának elsenyvedt 

|105|  kezéért szokott ájtatossággal azon szent képhez folya-
modván azoknak gyógyulását megnyerte, és fogadását 
négy ezüstből való kezeknek béajánlásával kifizette. 
Történt 1757. esztendőben; azután három esztendővel 
azon szent képnek mását ezüstből verettette ki és hála-
adásul 1761. esztendőben felfüggesztette. 

41. Méltóságos Boros Klára asszony, a fenn tisztelt 
Cserei Farkas úr hitvese az Isten Anyjának kegyességét 
a csíki szent képben már többször is tapasztalván, a 
melle fájdalmának 

|106|  gyötrelmében bécsi lakásában folyamodék Szűz Mári-
ához, és egy ezüstből vert mellnek béajánlásával gyó-
gyulását vette, reáíratván a következő verseket: 

63  Értelem szerint kihagyandó két szó: „a boldog” 
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Cserei Farkasné Boros Klárának / mellye szárodását 
terhét fájdalmának / örömre fordítja az Isten Anyjának, 
/ kegyesen gyógyít keze Máriának / 1761.64

 Mária tudniillik, akinek Istentől hatalom adatott testi-
lelki veszedelemeket az emberektől elűzni. 

42. A gyimesi határ szélyén levő harmincados65 
|107|  úr, Jáschi György66 és hitvese, Braunerin Éva Susanna 

9. januarii 1777-ben adott bizonyságtévő levelében ír-
ják, hogy Anna nevű leányok a kutyától való rettenésből 
nagy nyavalyákban esvén és kilenc holnapokig abban 
gyötörtetvén, hogy semmi orvosságokkal magzatjokat 
nem szabadíthatták, végre fogadák látogatását ezen 
szent képnek, melyet teljesítvén csak jeleit is azon nyava-
lyának többé nem tapasztalták. 

43. Szereda várbeli pattantyús Vátzik János leányá-
nak meghomályosította vala 

|108|  hályog szemeit, és folyamodván a csíksomlyai szent 
képhez, a Kegyelem Anyjához, az az előtte való oltáron 
szentmisét szolgáltata és vigasztaltatását megnyeré. 

44. Göncruszkai gróf Kornis Anna, néhai gróf Lá-
zár Jánosnak hitvese veszedelmesen az orvosok ítélete 
szerint is sínlődvén 1777. esztendőben folyamodék ezen 
szent képhez, és szerencsésen nemcsak testi nyavalyájá-
tól, de még terhes pereitől is megszabadula. Mária az a 
könyörületes Anya, aki mindeneken tud és akar könyö-
rülni, mert könyörületességnek 

|109|  Anyja. 
45. Csíktaplocai Bothár Anna az Isten Anyjának 

több ajándéki között említi, hogy 1745. esztendőben fejé-
nek nyilallásából szeme világát elvesztvén hét hetek alatt 

64 A verses feliratot a kézirat kolozsvári másolata szerint tördeltük sorokra, a sortöré-
seket / jelzi. Kis eltéréssel ugyanezt közli: Boros 1994: 68. 

65 Harmincados: hivatalnok a harmincadvámnál. 
66 Olvasat a kolozsvári másolat szerint.
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orvoslá magát minden haszon nélkül, és végre elvezettetve 
jőne a csíksomlyai klastromhoz. A templom pitvarában 
leborula, a szent kép előtt az olvasót elmondá, ennek el-
mondását minden napra fogadá; azonnal megenyhülvén 
fájdalma, a szent kép[et] látni kezdé67, Taplocára vezeték 
nélkül hazamene és egynéhány napok múlva 

|110|  minden más orvosság nélkül fájdalmi megszűnvén 
szemeinek világát tökéletesen visszavette, amint ezt 
a kegyelmet az 1779. esztendőben tartott esketésben 
bévallotta. 

46. Csíkmadéfalvi Bodó Anna több vigasztalási között, 
melyeket ezen szent kép előtt Istentől nyert ugyan[abban 
az] 1779. esztendőben esküdt arra, hogy 1768. esztendő-
ben a szent kép előtt tett fogadására titkos terhes nyava-
lyájából, melyet annak előtte a természetes orvosságokkal 
meg nem gyógyíthatott, itten kegyelem szerint 

|111|  minden más orvosság nélkül kívánt egészségét fel ta nálta. 
47. Felcsík szenttamási Boros Ferenc hivataljának 

terhe miatt terhes nyavalyában esvén és ebből sem híres 
orvosság, sem hasznos borvizek által nem szabadulhat-
ván, végre megkoronázására ezen csudálatos szent kép-
nek tizenkét ezüst csillag csináltatását fogadá, és 1762. 
esztendőben, úgy amint néki álmában jelentetett, meg-
csináltatván, betegségéből tökéletesen megszabadult. 
Esküvése bizonyította eztet a történetet hites társa is a 
nevezett úrnak. Abafi Ilona 

|112|  asszony hozzáadván bővebben: Előbször, hogy Pál neve-
zetű fia nyavalyatörésben lévén, szomorú anyja könyö-
rületességgel folyamodék ezen kegyelmes szent képhez, 
hétszeri látogatását annak, annyi szentmiséknek elmon-
dásával nagy bizodalommal fogadá, és az első szentmise 
elmondása után azon nagy nyavalya többé reá nem jött. 
Másodszor delnei azon asszonyságnak lakhelyében so-

67 Kiegészítés az esztergomi példány szerint.
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kan sárgaságban meghaláloztak. Történt, hogy maga is 
azon nyavalyában esett; de a kegyelem forrásához szokott 
ájtatossággal 

|113|  és nagy reménységgel folyamodék, ajándékát a szent 
képhez bemutatá, veszedelmes ágyából felkele és meg-
gyógyula. Harmadszor mintegy 1767. esztendőben 
gyenge leánykájával utazván nagyon meredek és dara-
bos úton a lovaitól elragadtaték, szekere öszvetöreték; 
maga folyamodék a Szűz Mária oltalma alá, és azon 
nagy veszedelméből minden sérelem nélkül szülöttével 
együtt szerencsésen megszabadula. Negyedszer ugyan-
azon asszonyság a több tapasztalt kegyelmek között tör-
vényes esküvéssel bizonyította, hogy Katalin leányának 
mindkét szemeit a himlőzésből származott

|114|  hályog beborítván, és három holnapig világtalanságát 
magzatjának a megkeseredett anya szemlélvén, Isten 
Anyjához végre ezen szent kép előtt folyamodék, ezüst 
szemeket oltárára függeszte, szentmisét mondatott, és le-
hullván a hályog leánya szemeiről, ezeknek tökéletes tisz-
tulását megnyerte, és tapasztalta, hogy Mária kebelében 
a beteg orvoslást, a szomorú vigasztalást, a megháboro-
dott tanácsot, a veszedelemben lévő szabadulást tanál. 

48. Várdotfalvi Boldizsár Anna 1770. esztendőben 
szemeinek világát a nagy fájdalmak miatt elveszté és 
semmi természetes orvosságát 

|115|  azoknak nem tanálván esztendeig vakon sínlődék; és 
végre édesanyja, Bálint Ilona által a világosság Anyjá-
hoz ezen szent kép eleibe vezetvén gyógyulásáért szeme-
inek szentmisét szolgáltata, szombat napokra böjtöt ke-
nyéren és vízen fogada, és nemsokára szemei tökéletesen 
meggyógyulának – esküvéssel erősítette ezen történetet 
Annának édesanyja is, Bálint Ilona. 

49. Menasági Sárosi Anna, Adorján István hitvese 
1778. esztendőben kezeiben és lábaiban eldagadván és 
megzsugorodván 
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|116|  elannyira, hogy 4 hetekig tartó betegségben nagy fáj-
dalmak miatt lepedőben másoktól forgattatnék, mind-
addig, míglen megyés pásztora, Gábor János úr által 
utasíttaték ezen szent képben a kegyelem kútjához, 
akihez folyamodván kévánt egészségét csakhamar 
megnyeré. 

50. Ugyan menasági György Ilonának 1760. eszten-
dőben jobb karja megzsugorodott és elerőtlenedett vala, 
melynek fájdalmit 23 hetekig viselvén és semmi orvos-
ságát 

|117|  annak nem találván, jöve a Kegyelem Anyja somlyai 
szent képe eleibe, itten elszánt ájtatatosságát elvégezé és 
azonnal keze megoldatni, karjának inait s annak hirte-
len lett tökéletes meggyógyulását tapasztalván hálát ada 
Istennek és Szent Anyjának – hogy ennek szent képében 
mint kincses tárházban testi vigasztalására az híveknek 
ily jelenvaló orvosságot rendelt légyen. 

51. Méltóságos Martoni József úr, az első székely se-
regnek főstrázsamestere, amint esküvéssel bevallotta, 
kedves hitvesének, Radits 

|118|  Kalárának egyes fájdalommal tapasztalván a szülésben 
való veszedelmét, amidőn annak már életéhez reménysé-
ge sem volna, fogadást tett a szent képhez – alig bocsátá el 
követetét (=követét),68 és a hites társa szerencsésen a szü-
lés veszedelméből kiszabadula. Így Mária, aki e világnak 
Idvezítőjét szűzen szülte, a szülésben is valamint minden 
más nyavalyákban anyai jóságát nyújtja a segedelemre. 

52. Márk Katalin, várdotfalvi Balázs Ferenc hitvese 
hallomásból esküvéssel bizonyította, hogy öt 

|119|  esztendős, már világoson beszélő testvére ijedéstől szó-
lását elvesztvén és semmi orvossággal nem /mosogat/69 
nem gyógyíthatván, a keserves édesanya néma fiával 

68  A kolozsvári másolatban: „követte tett”. 
69 Értelem szerint kihagyandó az alighanem tévedésből beírt szó: „mosogat”.
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együtt járula a somlyai szent képhez; ügyét Fiának 
ajánlá, esedezett, és legottan szólani kezde a gyermek. 
Megoldja Mária a testi és lelki kötelet, és megvigasztalja 
a szomorú szűveket. 

53. Deák Katalin, madéfalvi Zöld János hitvese vall-
ja, hogy másfél esztendős fiát, Antalt egynéhányszor a 
nagy nyavalya kirontván, javaslásából tisztelendő sógo-
rának, 

|120|  Zöld Péternek, akkor delnei plébánosnak látogatására 
csíksomlyai szent képnek felfogada, és fiának teljes egész-
ségét minden természetes orvosság nélkül megnyeré a 
kegyelmes Isten Anyja által. Nem is tapasztalta azután 
fiának ebbéli változását. 

54. P. Mihálcz Isidorus szerzetes atyánkfia az 1779 
béli esketésben papi hitére vallotta, hogy Szamosújváratt 
köszvénben veszedelmesen feküdvén 1772. esztendő-
ben, midőn az orvosoknak sem volt 

|121|  reménységek életéhez, ezen szent képhez fogadást tett, 
s azonnal, minden más orvosság nélkül megkönnyeb-
bülvén, szobájából – rémülésére szerzetes társainak 
– lemene az ebédlőházban, és hirdetvén a történetet, 
ily szókra fakada: „Ha a csíki szent képben ily hatha-
tós – amilyent én tapasztaltam – orvosság találtatik, a 
halandók közül ki, hanem mikor akar, hal meg.” De 
emellett azt is vallotta, hogy 1775. esztendőben egy 
veszedelmes meredek helyen élete megtartásáért ezen 
szent képhez fohászkodék, és alig szálla le a szekérről, 
ez öszverontá 

|122|  és a lovakkal együtt a mélységben alásillyedett. 
55. Péter Katalin, szépvízi kereskedő István József-

nek intése70 sérvét oldalában emelésből mintegy 1769. 
esztendőben vévén, két esztendők elfolyása alatt annak 
gyógyítását természetes orvosságokkal minden köny-

70  Másolási hiba lehet, értelem szerint inkább illene ide: hitvese.
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nyebbülés nélkül próbálta és innen fordítá igyekeze-
tét, ezekre segítségül hívá a vigasztaló Isten Anyját és 
egy ezüstből verettetett és a somlyai szent kép elejében 
függesztetett áldozatjával tökéletes gyógyulását és egész-
ségét nyerte magának.

56. Csoboth Judit, kászonújfalvi György Pál hitese 
1761. szülésből nagy betegségben esvén, próbált sok ter-
mészetes orvosságokot, és midőn ezeknek 

|123|  hasznát nem tapasztalná, javaslásából másoknak 1775-
ben folyamodék a hatalmas Szent Szűzhöz, és betegen 
ezen szent kép látogatására jövén ajánlá ügyét az Isten 
Anyjának – és innen hazájába egészségesen visszamene, 
nem is tapasztalta azután azon nyavalyának terhét, 
amint ezt bévallotta az 1779. esztendőben tartott eske-
tésben. 

57. Krausz Jakab brassai szabómester-ember keze-
iben és lábaiban 1775-ben megzsugorodván és három 
hónapokig úgy sínylődvén, hogy az orvosok rajta nem se-
gíthettek, a radnai szent képnél megegyezve tapasztalt 

|124|  vigasztalása gerjesztette őtöt, hogy annak látogatására 
újabban is látogatást tenne; de hites társa javaslásából, 
hogy a nagy költségnek is kedvezne, fogadása mellett 
Szent Anna napján azon esztendőben jöve a csíksomlyai 
szent képhez, minden további orvoslás nélkül teljes 
gyógyulást nyere. Amint ezen történetet esküvéssel is 
megerősítették hitvestársa, Musselin Anna Mária és az 
ő sógora, Musselek Joseph. 

58. Borsos Ilona, madéfalvi Istvánfi Miklós özvegye 
1761. esztendő tájban 

|125|  eldagadozott, és kisebesedett jobb karjával esztendeig 
sínlődvén elannyira, hogy azon karjának semmi hasz-
nát nem vehetné próbála természetes orvosságokat, 
és látván, hogy ezek nem használnak, nagy remény-
séggel szekéren hozatá magát Csíksomlyóra és itten a 
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szent kép előtt elmondá egyszer a Szűz Mária olvasó-
ját. Hazamene és a következő éjszakán kivetkezék kar-
ja elsenyvedt bőréből és meggyógyula. Bizonyítja eztet 
esküvéssel Istvánfi – másként Jakab – Anna is, 

|126|  Ilonának 25 esztendős leánya.
59. Gyergyószentmiklósi László Kajetán 1774-ben 

kisebesedett lábainak nem tanálván természetes orvos-
ságot, ezen somlyai kegyelmes szent képnek látogatását 
fogadá, és rövid idő alatt tökéletes gyógyulását nyeré lá-
bának. 

60. Csíkszentmihályi Buzás Anna hallásának hi-
deglelésből származott fogyatkozását szenvedvén, test-
vére pedig, Borbára mellyében nagy fájdalmat viselvén 
mindketten fogadást tettek, hogy a csíksomlyai szent 
képnél gyógyulásokot 

|127|  akarnák keresni. És ímé, meglátogatván a szent képet és 
fogadásokot bételjesítvén minden más orvosság nélkül 
elvették a kegyelmet és egészségesen mindketten haza-
mentek. 

61. Dobai Anna, Fülöp József hitvese a második 
törvény[es] esketésben bévallotta most említett Buzás An-
nával, hogy Fülep71 kilenc esztendős leányával 1774-ben 
annyira elgyengülvén lábaiban, hogy azokra nem állhat-
na, Csíksomlyóra szekeren hozták aztat szülői, és akit or-
vosságokkal annak előtte nem gyógyíthattak, ájtatos 

|128|  könyörgésekkel /a szent kép előtt/72 megnyerték, hogy 
még itten elmúlván a gyermeknek minden fájdalma, 
azután ő teljességgel kigyógyulna.

62. László Margit, gyergyószentmiklósi Buzántki 
Gergelynek hitvese fia szemeinek fogyatkozásában hogy 
megvigasztaltatnék, a csíksomlyai szent képben 1756-

71  Ti. Fülöp József, akinek a nevét itt egy betű eltéréssel írta le a másoló. 
72 Az eredetiben a / /-ben lévő szavak utólagos betoldás, kilógva a felső keretből a sor 

fölé. 
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ben folyamodék az Isten Anyjához és annak látogatását 
[ígéré, amely igiretre a fia]73 ugyan meg is gyógyula, de ő 
elhalasztván a látogatást, újra ínségében visszaesett. Azu-
tán, hogy megtette fogadott látogatását a szent képnek, 

|129|  tökéletesen fia kigyógyula. Innen megtanulhatjuk, hogy 
fogadást bételjesíteni szoros kötelesség a Szentlélek sza-
va szerént, aki így szól: Ha mit fogadtál az Istennek, ne 
késsél megadni, mert nem tetszik néki a hamis és bo-
lond ígíret (Préd 5,3). 

63. Ugyan gyergyószentmiklósi János Antal nevű 
kereskedő Gergely fia szemeinek orvoslását 1777. esz-
tendőben egy ezüst szemnek béajánlásával nyerte meg 
az Isten Anyja által azon csíksomlyai szent képnél elsőb-
ben, azután az 1778. esztendőben betegséggel azon fia 
meglátogattatván, 

|130|  midőn reménysége már annak gyógyulásához nem vol-
na, látogatását a kegyelmes Szűz szent képének fogadá 
és gyógyulását nyeré. Eszerint igazán az Isten Anyjáról 
íraték: Aki engem megtalál, életet talál és idvességet me-
rít az Úrtól (Péld 8,35).

64. Ábrahám Mária, ugyan gyergyószentmiklósi 
Ágoston Jakab hitvese, kedves fiának, Istvánnak 
megzsugorodott lábait 1775-ben anyai keserűséggel 
szemlélé, csak fokhagymával azokat kenegeté és szentelt 
vízzel mosogatta. Midőn ezek semmit 

|131|  sem használnának, fogadá a csíksomlyai szent képnek 
meglátogatását, és minden más orvosság nélkül fia töké-
letesen meggyógyula. 

65. Csíkszeredában mulató pattantyús74 Vátzik János 
tulajdon írásával vallja, hogy márciusban 1776. eszten-
dőben leányának jobb szemét elfogván a hályog, ennek 
gyógyulásáért folyamodék a csíksomlyai szent képhez, 

73 Kiegészítés az esztergomi példány szerint.
74 Pattantyús: tüzér.
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és ebben az Isten Anyjához az ő tiszteletére egy szentmi-
sének szolgáltatásával, mellyel megnyeré, hogy kevés idő 
múlva tökéletesen látna, és szeme leányának meggyógy-
ulna.75 

|132|     67. 76 Both Ilona karatnai Zoth János hitvese elméjé-
ben megháborodván minden szent dolgoktól irtózván és 
káronkodván 28. novembris 1779-ben ezen csíksomlyai 
szent képhez Háromszékről hozattaték, és itten arra 
bírattaték, hogy töredelmes szívvel a szent kép előtt le-
borulva fohászkodnék. Erre kezde nevetni, vigasztalá-
sul hívni a Jézus Máriát és onnan teljes vigasztalással 
egészségesen hazamene. Adatott Máriának hatalom 
mind a testnek, mind a léleknek feltámasztására, úgy-
mond Boldog Amadeus.77 

68. Pálfi Anna, fő strázsamester Miháltz Elek úr hit-
vese kettősének szüléséből 

|133|  megzsugorodék és halál veszedelemében esék; fogadást 
tett a nevezett kegyelmes szent képhez és veszedelméből 
4. decembris 1779-ben megszabadula. 

69. Sándor Anna, csíkszenttamási Boros Elek úr hit-
vese betegségében már halálra vált vala, midőn édesaty-
jának, Sándor László úrnak s több rajta szánakodó roko-
ninak fogadásokra az halál veszedelméből kiszabadult. 
Ezen kegyelemért a szent képnek ábrázolását más négy 
darab ezüstből vert cikkelyekkel egy táblán a szent kép 
oltárára második julii 1780. háláadásul függesztenék. 

70. Keresztes Veronika, 
|134|  szépvízi Zachariás László hitvese nyolc hiteles emberek 

előtt a történetből költ levélből vallja, hogy 1798[-ban] 

75 V.ö. a 43. szakasszal: más megfogalmazásban ugyanaz az eset. 
76 Az eredetiben itt kimaradt a 66. szakasz vagy elrontották a számozást, a 65. után a 

67. következik. 
77 Boldog Amadeust ld. a Névmutatóban. Neki tulajdonítanak egy középkori szent-

beszédgyűjteményt Szűz Máriáról. Az idézet pontosan nem azonosítható.
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bal szeme hármas hályoggal béboríttatván, annak nagy 
fájdalma miatt huszonnyolc hetekig semmi nyugodal-
mát nem találta, és orvosságát annak az embereknél 
sem találván végre az Isten Anyjához folyamodék, és 
azon Szent Szűznek a csíksomlyai csudálatos szent 
kép[é]hez elmenvén egy ezüst szemnek béajánlásával 
egy szentmisét szolgáltata, és ezen szentmise alatt há-
romszor az ájulástul háborgattatván, sűrű könnyhulla-
tások kezdének szeméből kifolyni, s ezzel minden fájdal-
ma megszűnni. Szentmise után pedig, midőn a 

|135|  templom küszöbéhez érkezék, volt nyavalyás szeme tö-
kéletesen meg is világosodék, és tapasztalta, hogy Mária 
az a hajnali csillag, mely megvigasztalja a setétségben 
járulókat. 

71. Méltóságos Torma Éva asszony, néhai gróf Lázár 
Antal özvegye árva kedves négy esztendős unokájának, 
L.B. Jósika Imrének ügyén nagyon szomorkodván, hogy 
annyi üdős koráig meg nem szólalott, innen feltette ma-
gában, hogy kedves unokáját a csíksomlyai kegyelmes 
szent képhez azon 1800. esztendőben béküldje, s ezen 
feltétele után legottan az említett kis úrfi megszólalt, 
mondván: „Édes mami”, és az után naponként 

|136|  többet-többet érthetőképpen szólott. Bizonyítja ezt a 
tisztelt grófné prefektusának, nemes Sándor Mihálynak 
tulajdon parancsolt levele. 

72. Gyergyóalfalvi első székely seregből való katona 
Vargyas Ignác 1793. esztendőben ép, egészséges lábak-
kal felmenvén a francia háborúba, másfél esztendő múl-
va nyomorultul bal lábának felkucorodott állapotjában 
falábbal hazajött, és mind olyan nyomorult volt addig, 
míg 25. septembris 1800-ban a Boldogságos Szűz Máriá-
nak csíksomlyai csudálatos szent képéhez eljött, honnan 
is a következett octobernek másodikán megyémben lett 
megérkezése után 
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|137|  (írja ezt, és papi hitével bizonyítja Szabó József, megyés 
pásztora Vargyas Ignácnak) magát nálam jelentvén csu-
dálva láttam és néztem, hogy azon bal lábának kinyúlt 
állapotjában faláb nélkül előmben jött. Azt írásokkal 
erősítik ezen történetet Péchi hadnagy és Gyergyó szék-
nek hites szószólója, remetei nemes Török Elek. A do-
log így történék: Falábon a nevezett üdőben Somlyóra 
jövén Vargyas Ignác és szállást vevén a klastromban, 
ájtatosságát végezte s nyugodalomra adván magát éjjel, 
megcsattant bal lába, kinyújta aztot és meggyógyula, és 
falábát itt hagyván 

|138|  jelül, ép lábokkal gyalog Gyergyóba visszamene. Így vi-
gasztaltatnak azok, akik a jó reménységnek Anyjához 
igaz hittel, teljes bizodalommal és eleven szeretettel fo-
lyamodnak. Már hogy más itten vett isteni kegyelmek-
ről, melyeket bizonyítanak a több oltárra függesztett 
jelek, ne írjak. Te, ki vagy Máriának hív tisztelője, az 
előszámláltakból ismerd meg, hogy Mária az, aki által 
Idvezítőnket vettük; ő a világ megtartója, ő a nyomorul-
taknak megvigasztalója. Azért valaki a test, világ, ördög 
tőri között e világ 

|139|  veszedelmében habozol, Máriához folyamodjál, őtöt se-
gítségül hívjad, ő ha ájtatoson segítségül hívattatik, kö-
nyörül rajtad, mert könyörületességnek Anyja. 
Most, minek előtte ezen csíksomlyai Boldogságos Szűz 
Mária csudákkal és kegyelmekkel tündöklő szent képé-
nek törvényes megítéltetésére leszálljunk, ennek régibb 
akadályit is rövideden leírom.

73. 1400-ban Szent Ferenc atyánknak a szorosabb 
nevezet alatt való fiai Cseri barát név alatt IX. Bonifacius 
pápa engedelméből Zsigmond császár és magyarorszá-
gi király idejében 

|140|  telepedtek meg Csíksomlyón; és itten a kegyetlen hava-
sok között, hogy ezen szerzeteseknek inkább megma-
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radások lehetne, könyörületességéből származott vitéz 
Hunyadi Jánosnak, ki nékiek templomot mennyezet alá 
épített 1448 tájban, és mint Magyarország gubernáto-
ra törvényesen meghatározott hatalmából harminckét 
számból álló szabad székely gazdának szolgálatját ő 
nékiek segítségekre igen kegyelmesen rendelt[e]. Megte-
lepedvén itten a nevezett szerzetesek, Erdélyt – minek 
utána az igaz hittől elszakadás Rómától megszakasztot-
ta78 – fejedelemséget 

|141| vadászó Székely Moyzes, hogy Csíkban béjött, a római 
szent hitnek üldözője lett, és a minapi (13.)79 ország vé-
gezése ellen a klastromot, templomot felégeté, a szerze-
teseket elüldözte. Kettőt, úgymint Váradi Jánost és Zöld 
Jánost azok közül másokkal együtt az igaz hitért meg-
ölette. Ezen helység sebeit atyánkfiai midőn orvosolni 
akarnák, a csíki klastrom az üdő mostohasága miatt 
annyira juta, hogy azt egy világtalan szerzetes őrözné. 
Ezt tapasztalván a környékben lévő jó keresztények, 
Petki István nevezetesen mint fő syndicus80, hogy a 
templom és a klastrom vagyonjai el ne 

|142|  idegenülnének, azokot törvény szerint 1624-ben 
felíratá, azután az érsek Pázmány Péter ösztönéből81 
esett, hogy a Magyarország Salvátori Társaságnak82 
elöljárója 1629-ben az eretnekek üldözése miatt vilá-
gi köntösben küldettetvén jöhettek ide – P. Somlyai 
Miklós és P. Szeredai Márton –, de ezeknek is ínséggel 
teljes volt maradások, mert 1661-ben a törökök és ta-
tárok Ali basa vezérlete alatt valamint a klastromnak 
és templomnak, úgy az egész helységnek tűztől, vastól 

78 Megszakasztotta: elszakította, elválasztotta, ti. Rómától. 
79 Zárójelben utalás a 13. bekezdésre. 
80 Syndicus: jogi képviselő, ügyész, gondnok. 
81 Ösztönéből: ösztönzéséből, biztatására. 
82 Magyarország Salvatori Társaság: a ferencesek magyarországi, szalvatoriánus rend-

tartománya 1523 és 1900 között.
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volt pusztulások. A gvárdiánt,83 Somlyai Miklóst ötöd-
magával 

|143|  megölték, az ifjú szerzetesek közül négyet másokkal együtt 
elraboltak. Ezen romlás után következett 1690-ben a ta-
tárok kettős kiütése és rablása, 1694-ben a Thököly Imre 
pusztítása, melyet követett kuruc világ, rontotta ez Erdélyt 
mind 1707. esztendőig. Pestis által ostorozta Isten Erdélyt 
1678-ban, 1710-ben, 1719-ben és 1738-ban. Innen csu-
dálni nem lehet, hogy a csíksomlyai csudálatos szent kép-
nek ügyét Atyáink vették fel későn; hanem a[z] valóságos 
nagy csudának és isteni kegyelemnek tartathatik, 

|144|  hogy annyi háborúságok, tüzek és pusztítások között is 
Isten ezen szent képét édes Anyjának az ő híveinek testi 
és lelki vigasztalásokra megtartotta, és ma fényesebben, 
mint valaha az ő méltóságos helyére állította. 

ötödik cikkEly  
A csíksomlyAi Boldog szűz máriA  
törvényEs ítélEtE fő mEgyés pásztornAk

„Igaz vagy Uram, minden ítéletid igazak, és minden 
utaid

|145| irgalmasság és igazság és ítélet.”  
 (Tób 3,2)

74. Isten, ki csudálatos az ő szenteiben84 (Zsolt 67,36), 
csudatételekkel is szokta azokot, mind hív szolgáit, annál 
inkább Szent Anyját megajándékozni s a földön is dicső-
íteni – azokra nézve is, hogy a szentek egyességéről való 
szent hitet mibennünk megerősítse. Hogy valami csuda, 

83 Gvárdián: a ferences rendben a kolostor házfőnöke. 
84 Szenteiben: szentélyében. 
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azaz az egész természetet meghaladó avagy csudálatos és 
különös kegyelem szerint való isteni ajándék valami lé-
gyen, amaz itiletet a földi sáfárára, tudniillik a püspökre 
bízta; ezeknek ítéletét megelőzi természet szerint a 

|146|  csudálatos dolognak híre, az embereknek vélekedé-
se és a tisztelet. A bíró azokból a valóságot ki intézi, a 
homály[t]85 világosságra hozza és az igazságot kiszolgál-
tatja. Már a csíksomlyai Boldog Szűz Mária szent képe, 
hogy szintén háromszáz esztendőtől fogva csudálatos-
nak tartatott, azt ezen könyvecskének második cikkelyé-
ben – amennyiben annak régisége, az időnek mostoha-
sága, nékem gyarlóságom engedte – megbizonyítottam; 
hogy törvényes ítélet afelett mind az 1798. esztendőig 
nem lehetett, ezen utolsó cikkely előtt okát adtam; 

|147|  végre, hogy afelett a törvényes ítélet is meglenne, ennek 
alkalmatosságát és ösztönét (21.)86 előadtam.87 

75. Azon asztal között való szavaira az ellenségnek 
az akkor jelenlevő elöljárója a csíksomlyai klastromnak, 
P. Potyó Bonaventura az igazság megmutatására vevé 
az ösztönt 1746-ban, és még azon esztendőben nagy 
emlékezetű zétényi L.B. Klobusutzki Ferenc fő megyés 
pásztornál eskető parancsolatot s egyházi személyeket 
kére ki. Meg is nyeré mind a két kérését, amint hogy a 
következő 1747. esztendőben az al- és felcsíki két 

|148|  esperes és annyi nótáriusok által azon első törvényes es-
ketés végbe is vitetett, felesen88 esküvéssel megbizonyíták 
mind azon szent képből kifolyó fényességet, melyet Szent 
István [napján] 1746-ba a hívek tapasztalták, mind a fo-
lyamodásra vett különös gyógyulásokat. Ítélet ezek iránt 

85 Értelem és a kolozsvári másolat szerinti kiegészítés. 
86 Hivatkozás a 21. bekezdésre. 
87 A kolozsvári másolat és értelem szerinti olvasat, eredetiben alighanem hibásan: 

elatam.
88 Felesen: sokan, nagy számban.
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hogy lenne, a nevezett fő megyés pásztornak készsége 
megvolt, de őnékie a zágrábiai püspöknek 1748-ban lött 
felemeltetése azt az ítéletet megakadályoztatá. Annak 
utána a püspöki leveles boltba89 nyugodt az esketés mind-
addig, míg az újabbik isteni 

|149|  kegyelmeknek vétele is Szűz Szent Anyának tiszteleté-
nek nevelésére újra felgerjesztette atyáinkat. 

76. Collegrádi gróf Kollonitz László 1774-ben lött erdé-
lyi fő megyés pásztor úr megyéjében hogy megtelepedett, 
legottan esedeztek atyáink nem egyszer az ezen szent kép 
ügyének  ellátásáért,90 és az újabb esketésért mindaddig, 
míglen 13. április 1779-ben költ eskető parancsolatját 
küldé91 főtisztelendő Bodor István92 felcsíki, Bálintfi Ger-
gely gyergyai esperesnek, Székely Pál udvarhelyi vice-es-
peresnek és Gáll Péter Felcsík nótárius[ának],

|150|  akik mellé utasítás végett elöljáróimtól rendeltetvén 
pompás szentmise azon dolognak idvességes folyamáért 
12. junii 1779-ben a szent kép előtt tartaték. Másnap 
délután 5 órakor levétetvén a szent képet és az arra ra-
kott köntösököt, aztat a komisszárius főtisztelendő urak 
tetétől fogva talpig megvizsgálák, találának a jobb or-
cáján egy ilyen V. jegyet, torkán pedig két ujjnyi hosszú 
hasadást. Másnap újra szentmise a Szentlélekről szol-
gáltatott és azontúl kezdődék az eskítés, támasztatván 
kérdések a szent képnek 

|151|  régiségéről, tiszteletéről, az annál tapasztalt jelekről, az 
ide folyamodott híveknek vett jótéteményiről s a többi. 
Kezdődött az az esketés Csíkban, folytatott Kászonban, 
Háromszéken, Brassóban és Gyergyóban, 3. julii végező-

89 Leveles bolt: levéltár.
90 Olvasat az esztergomi másolat szerint.
91 Eskető parancsolatját küldé: tanúvallomások felvételét rendelte el. 
92 Eredetiben helytelenül Bodo, a kolozsvári másolatban helyesen Bodor. Ld. a Név-

mutatóban.
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dött. Felnyittatott pedig 3. decembris ugyanazon 1779. 
esztendőben, és 74 bizonyság találtatott azon eskítető le-
vélben. Történt azonban, hogy a nevezett püspök a nagy-
váradi püspökségre által rendeltetett. 

77. Utána erdélyi fő megyés pásztornak kineveztetett 
gróf Batthyány Ignác úr 10. januarii 1783. mind a vallató 

|152|  leveleket, mind a tanácsának az az iránt tett vélekedé-
sét kezéhez vévén megfontolta, és parancsolta, hogy ta-
nácsosinak vélekedésire és ellenvetésire XIV. Benedek 
pápa93 könyveiből megfelelnénk. Ezt még azon esz-
tendőben megtettük, de a püspök a felháborodott idő 
mostohaságát tekintvén ítéletét felfüggesztette. Újabb 
kegyelmeket az hívek azonban vevén a Szűz Anyánk-
hoz azon szent kép előtt való folyamodásokból, ezeknek 
megvallására atyáink még újabb esketést kértek, és a 
megyés főpásztor már harmadszor rendelkezett, és 

|153|  kinevezte ezen esketésre a főtisztelendő Török Ferenc 
udvarhelyszéki esperes urat, melléje nótáriusnak adván 
az altorjai plébánost, Ambrus N.94 urat, akik is paran-
csolatból hivataljokat elvégezvén még azon 1784. eszten-
dőben írásokat elöljárójoknak kezébe méltatták.95

78. Gróf Batthyány Ignác püspök urunk, amint a 
szélvészek között tehette, megtette, és személyesen is 
béjövén a kegyelem asszonya szent képéhez, tapasztalta 
azt, amit erről hallott és olvasott, és hogy a népet 

|154|  azon szent képnek még nagyobb tiszteletére felgerjessze, 
Nagyszebenből 30. januarii 1784-ben költ ilyen levelet 
külde: „Midőn a múlt esztendőben Csíksomlyót törvé-

93 A név a bal oldali margón kívül, mint egy toldás van írva. A hivatkozott könyv: De 
servorum Dei beaficitone et beatorum canonisatione (Isten szolgáinak boldoggá ava-
tásáról és a boldogok szentté avatásáról) 1–4. kötet, Bologna, 1734. hosszú időre 
meghatározta a boldoggá és szentté avatás eljárásrendjét. 

94 A másoló nem tudta a plébános keresztnevét, ezért használt helyette N-et. Helye-
sen: Ambrus Pál (ld. a Névmutatóban). 

95 Olvasat az esztergomi másolat szerint.
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nyesen megcirkáltam,96 láttuk igen nagy örömmel a pá-
pistáknak sűrűn öszvefolyt seregét kívánságokot Isten-
nek áldozni, hálákot adánk akkor a mindenható Úrnak, 
hogy ezen székből és két Csík, Gyergyó, Székelyföldről az 
eretnekségnek mirigyét kegyelmesen elfordította. Hogy 
pedig emlékezetét az Úr csudálatos munkáinak minden 
maradékink beszéljék s magasztalják, és együtt minden 
hív inkább és inkább az igaz hitben megerősödjék, ezen 
levelünkkel 

|155|  meghatározzuk és rendeljük, hogy minden örökké jöven-
dő esztendőkben Pünkösd vasárnapján a prédikáció után 
IV. Pius pápa előadása szerint a hitvallást az egész nép a 
pápa után megtegye és hitét azzal megbizonyítsa, azután 
a pompás mise előtt dicsíret: »Téged Uram, dicsírünk« 
énekszóval kezdődjék és szülött nyelven énekeltessék. Ezt 
pedig az esztendőnként előkerülni szokott pompát akar-
juk a páter franciskánusoknál elvégezni, mert érdeme és 
esedezése által a dicsőséges Isten Anyjának, 

|156|  Máriának ezen jelen hitben való megmaradásnak ke-
gyelmét nem ok nélkül tulajdonítjuk, és így végezzük, 
rendeljük és határozzuk.”

79. Azon néhai Batthyány püspöknek végre ezen 
szent képnek méltóságában nem csak az három rend-
béli eskető levelekből és személyesen tapasztalt ide 
sergesen97 folyamodott népek buzgóságából, hanem a 
maga felfogadott és egy sebes lábához mért ezüst láb-
bal kifizetett fogadása98 használásából meggyőzettetvén 
végre ítéletet tett, 

|157|  és az 1798-ban 20. septembrisben a csíksomlyai Boldog 
Szűz Mária szent képének csudálatos volta iránt ítéle-
tét négyfelé osztá. Az első részében végezésének esküdt 
szókból, írásokból és régi nyomtatványokból nevezetes-

96 Megcirkál: megvizsgál, ellenőriz.
97 Sergesen: seregesen.
98 Vagyis fogadalomból a lábával megegyező méretű ezüst lábat adományozott.
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nek aztot is rég időtől fogva csudálatosnak ismérte len-
ni. Másodszor, hogy természet felett való ajándékokkal 
Isten ezen szent képet megajándékozta, úgymint elsőb-
ben, hogy annak ábrázatja semmi mocskot nem szen-
ved. Másodszor, hogy annak ábrázatja változik, e dolgot 
harmadik rendbéli 

|158|  csudának ítélé. Harmadszor, hogy a Mindenható azon 
szent képen tett ütéseknek és szúrásoknak, verések he-
lyét nem engedi eltöröltetni, mely dolog csuda nélkül 
nem szűkölködik. Negyedszer, hogy azon szent képben 
és környülötte nemegyszer tapasztalt fényességek és vi-
lágosságok csudának méltán mondathatnak. Végre har-
madszor világosnak tanálja és a tapasztalásból s három 
rendbéli eskítő levelekből ítéli, hogy Isten Anyjához akik 
ezen szent kép előtt folyamodtak, Istentől vigasztalást 
vettek, 

|159|  és csudálatosan gyógyultak meg. Amely okokra nézve 
így végezi ítéletét: „Ezt a faragott képet azért mind a csu-
dákról jelesnek, és hogy megkoronáztassék, méltónak 
magyarázzuk, és minden tőlünk kitelhető móddal és 
formában szentenciát mondunk. Adatott Kolozsváratt, 
a mi püspöki lakhelyünkben, Kisasszony havának hu-
szadikán 1798. esztendőben, Ignác erdélyi püspök.”99 
Ígíretem szerint, kegyes olvasó, ezen könyvecskét már 
kezedbe nyújtom, hogy 

|160|  megismerjed a mindenható Istent hatalmasnak lenni 
az ő munkáiban és irgalmasnak az ő Anyjában, kinek 
szent képeinél is osztogatja kincseit; hogy midőn mások-
nak tapasztalását olvasod, te is szomorúságidban, nya-
valyáidban és mindennemű ínségidben ezen kincses 
tárházához Istennek folyamodjál, Máriát nevezzed, Má-
riát tiszteljed, bizodalommal, buzgó szeretettel testi és 

99 Kisasszony hava: augusztus. A püspök ítéletének keltezése valójában 1798. szeptem-
ber  20. volt. L. Erős 1852: 26.
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lelki szükségeidben járulj, mert ő a Frigynek Szekrénye, 
az isteni Kegyelmeknek 

|161| csatornája; ez a forrásból, az ő Szent Fiának érdeméből 
legközelebbről tisztán veszi és anyai könyörületességgel 
osztogatja s árasztja az élet vizének folyamit. Ezekre 
nézve mézzel folyó Szent Bernárd a Szűz születéséről 
való beszédében ilyen szókkal int bennünköt: „Fiaim, 
ez a bűnösöknek lajtorjája, ez az én legnagyobb bizo-
dalmam, e[z] teljes mivolta az én reménységemnek. 
Mondom néktek, ha ájtatoson őtöt kérjük, ájtatoson se-
gítségül hívjuk, könyörülni fog rajtunk és megsegít szük-
ségünkben, mert nem szűkölködik a hatalommal, sem 
jóakarattal, mivel ő Egek Királynéja, 

|162| könyörülő és Könyörületességnek Anyja. 

toldAlék
Ide kapcsoltatik a néhai püspök, gróf Batthyány Ignác 
rendeléséből a IV. Pius pápától kiadott hitvallás tétele, a 
Te Deum Laudamus magyarul, és egynéhány pünkösdi 
ájtatossághoz alkalmaztatott ének.
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Gyergyóremete – 72 
Gyergyószárhegy – 16, 23
Gyergyószentmiklós – 59, 62, 63, 64, 

76
Gyimes – 42
György Ilona – 50
György Pál, Csoboth Judit férje – 56 
Gyula, magyar törzsfő, Szent István 

anyai nagybátyja – 12
Gyulafehérvár – 13

Háromszék – 19, 27, 34, 67, 76
Heisler, Donat Johann (1648–1696), 

báró, német hadvezér – 18
Homoródszentmárton – 21, 40
Höltövény – 9
Hunyadi János (1407–1456) – 73

István József, Péter Katalin férje – 55
István, pap Gyergyóalfaluban – 13
Istvánfi Ilona, Istvánfi Miklós és Bor-

sos Ilona lánya – 58 
Istvánfi Miklós, Borsos Ilona néhai 

férje, Istvánfi Ilona apja – 58 
János Antal, kereskedő, János Gergely 

apja – 63
János deák, kántor Ozsdolán – 27
János király, ld. János Zsigmond 
János Zsigmond (1540–1571), Sza po

lyai (Zápolya) János király és Izabel
la  királyné fia, Erdély fejedelme 
(1559– 1571) – 13, 14

Jáschi György, gyimesi harmincados, 
Braunerin Éva Zsuzsanna férje – 
42 

Jósika Imre, Torma Éva és néhai gróf 
Lázár Antal unokája – 71

Jósika László, Branicskai – 5

Kálnoki gróf, tanuló (talán Kálnoky 
Sá muel Ádám nevű fia, 1683–1749) – 
19

Kálvinus (=Kálvin János), (1509–1564)  –
    12

Kanta (1849 óta Kézdivásárhely ré-
sze) – 8

Karatna (Torja része) – 67
Kártoális János – 16
Kászon – 0, 13, 39, 76
Kászonújfalu – 56
Kauser, hadnagy – 38
Kelemen, prédikátor – 16
Kereszténysziget – 18 
Keresztes Veronika, Zachariás László 

felesége – 70
IX. Bonifác pápa (1389–1404) – 73
Kisasszony (Csíkrákos, Göröcsfalva, 

Ma dé falva és Vacsárcsi falvak közös 
egy házközsége) – 15, 16

Klobosoczki (=Klobusitzky) Ferenc 
(1707–1760), erdélyi püspök (1741–
1748), később zágrábi érsek – 24, 
25, 75

Kollonich (=Kollonitz) László (1736–
1817), erdélyi püspök (1775–1780), 
később kalocsai érsek – 76

Kolozsvár – 11, 79
Kormán János – 30 
Kornis Anna, Lázár János gróf özve-

gye – 44
Krausz Jakab, szabómester – 57
Kristiány (=Kereszténysziget) – 18
Kuperlius, török fővezér – 18

László Kajetán – 59
László Margit, Buzántki Gergely fele-

sége – 62
Laurentom, ld. Loreto
Lázár Antal, Torma Éva néhai férje, 

Jósika Imre nagyapja – 71 
Lázár István, gróf – 16 
Lázár János, Kornis Anna néhai fér-

je – 44 
Loreto – 8 
Lövéte – 25, 35
Luther Márton (1483–1546) – 9, 12 

Madéfalva – 17, 37, 46, 53, 58
Márk Katalin, Balázs Ferenc felesége 

– 52
Márkos Péter – 5
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Martoni József, Radits Klára férje – 51
Menaság, ld. Csíkmenaság
Miháltz Elek, Pálfi Anna férje – 68
Mihály Jakab, öreg szerzetes – 28 
Mikó Judit, Bors Mihály felesége – 2
Moldva, Moldova – 12, 13, 14, 19, 30 
Musselek Joseph, Krausz Jakab sógo-

ra – 57
Musselin Anna Mária, Krausz Jakab 

fe lesége – 57 

Nagyajta – 5, 13, 36
Nagyboldogasszony (Csíkkarc falva, 

Csík je  nő falva, Csíkdán falva és 
Csík  ma da ras közös egyházközsége) 
– 15, 16, 21

Nagyszeben – 9, 30, 35, 78
Nagyvárad – 29, 76
Názáret – 8 
IV. Pius pápa (1559–1565) – 78
Nestorius (=Nesztoriosz) (381–451) püs

pök, a nesztorianizmus alapítója – 2

Osdola (=Ozsdola) – 27

P. Balásfi (=Balásffi) Mihály OFM 
(1678–1748), három kötetnyi kézira-
tos munkája ma ismeretlen helyen 
van – 22 

P. Csiszér OFM – 29
P. Györffi Pál OFM (1681–1748), tar-

tományfőnök – 12 
P. Istvánfi (=Istvánffy) Kristóf OFM 

(1693–1756) – 32
P. Kontsag Joachim OFM – 29
P. Kunits Ferenc SJ – 11
P. Mártonffi Joachim OFM (1674–

1754) – 23, 27
P. Mihálcz Isidorus OFM (1713–1781) 

– 21, 54
P. Mihály Ferenc OFM (1651–1682) 

(„Pálfalvi” nevét a születési helyéről 
kapta) – 21

P. Mihályfi Balázs OFM, ld. P Balásffi 
Mihály

P. Moldovai Lajos OFM (1670 k.–1717) –
     9

P. Nezét (=Nizet) Ferenc OFM (1666–
1714), németalföldi születésű erdélyi 
ferences, misszionárius – 19

P. Ogrzakovich Albert OFM (?–1691), 
Erdélyben működő lengyelországi 
szerzetes pap, tanár – 22 

P. Pálfalvi Ferenc OFM, ld. P. Mihály 
Ferenc 

P. Péterfi Lénárd OFM – 39
P. Potyó Bonaventura OFM (1706–

1756)  – 21, 22, 25, 75
P. Richardus – 34
P. Somlyai Miklós OFM (1600–1661) 

– 73
P. Szeredai Márton OFM (?–1646) – 73
P. Ujfalvi Albert OFM (1631–1696) – 

18
P. Váradi János OFM – 73
P. Veress Lajos OFM (1697–1763)  – 3, 

5, 7, 16, 18, 30, 31
P. Zacharias Didák OFM (1668–1711) – 

23
P. Zsombori András OFM (1712–1779) 

– 35
Pálfi Anna, Miháltz Elek felesége – 

68
Pattrik János – 12
Pázmány Péter (1570–1637) esztergo-

mi érsek, bíboros – 73
Péchi, hadnagy – 72
Péter Katalin, István József felesége – 

55
Petki István – 73
Poltzeli Mária – 32 

Radits Klára, Martoni József felesége – 
51

Rákos, ld. Csíkrákos 
Remete, ld. Gyergyóremete

Sándor Anna, Boros Elek felesége, 
Sándor László lánya – 69

Sándor László, Sándor Anna apja – 69
Sándor Mihály – 71
Sárosi Anna, Adorján István felesége – 

49
Simon András – 21
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Simon Zsuzsanna, Bethlen Tamás any-
ja – 35 

Szabó József (?–1803) plébános Gyer
gyó alfaluban (1775–1803) – 72 

Szamosújvár – 54
Szárhegy, ld. Gyergyószárhegy
Szeben, ld. Nagyszeben
Székely Moyses (=Mózes) (kb. 1553–

1603), 1603ban erdélyi fejedelem 
– 7, 16, 20, 73

Székely Pál, 1779–1784ben plébános 
Zetelakán – 76 

Székelyudvarhely – 13, 23, 76
Szent Bernárd (=Clairvauxi Szent 

Bernát) (1090–1153) a ciszterci rend 
megújítója, egyházi író – [0], 79

Szent Ferenc (=Assisi Szent Ferenc) 
(1182–1226) – 73

Szent István (1001–1038) – 12
Szentiványi Márton SJ, szerzetes pap – 

9
Szentiványi Mihály, Boros Zsuzsanna 

néhai férje – 35
Szenttamás, ld. Csíkszenttamás 
Szépvíz, ld. Csíkszépvíz 
Szereda, ld. Csíkszereda 

Tánczos István, kántor – 32
Tankó Erzsébet, Göröts Antal özve-

gye – 37
Teleki Mihály (1634–1690), erdélyi 

kancellár – 18

Thököly Imre (1657–1705) Erdély feje-
delme (1690) – 18

XIV. Benedek pápa (1740–1758) – 77
Torma Éva, néhai gróf Lázár Antal öz-

vegye, Jósika Imre nagyanyja – 71
Törcsvár – 18
Török Elek [gyergyó]remetei nemes – 72
Török Ferenc (?–1804) 1781–1786 között 

plé bános Székelyudvarhelyen – 77
Udvarhely, ld. Székelyudvarhely 
Udvarhely(szék) – 13, 14, 15, 77

Várdotfalva – 48, 52
Vargyas Ignác, katona – 72
Vászil János – 32 
Vátzik János, tüzér Csíkszeredában – 

43, 65 

Zachariás László, Keresztes Veronika 
férje – 70 

Zápolya János, ld. János Zsigmond
Zoth János, Both Ilona férje – 67
Zöld Antal, Zöld János és Deák Kata-

lin gyermeke – 53 
Zöld János OFM – 73
Zöld János, Deák Katalin férje, Zöld 

Antal apja, Zöld Péter testvére – 53 
Zöld Péter (1742–1795), Deák Katalin 

sógora, plébános Csíkdelnén– 53
Zsigmond (Luxemburgi) németró-

mai császár és magyar király (1387–
1437) – 73 
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