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Dr. Tánczos Vilmos 
néprajzkutató, egyetemi tanár 

Kolozsvár 

 

Szép, boldog, csodatevő 

Csíksomlyó és a Mária-dogmák 

 

A 85 éves P. Daczó Árpád-Lukács tiszteletére 

 

 Bálint Sándor, a magyar vallási néprajz elméleti és gyakorlati megalapozója, korai munkáiban gyakran 

beszél arról, hogy az európai kereszténység tanításai „termékeny talajra találtak” és „szervesültek” a 

magyar néplélekben. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a kereszténység tantételei és rítusai a népi 

kultúrában idővel összekeveredtek a keletről hozott ősibb vallásos képzetekkel, egyetlen világképbe 

olvadtak össze, vagyis lassan az idegen elemek is  a magyar népi kultúra valóságos és szerves részeivé 

váltak. 

 Kétségtelen azonban, hogy a befogadás mértéke a különböző keresztény tanítások és liturgikus formák 

esetében nem volt egyforma. Voltak közöttük olyanok, amelyek egyáltalán nem, vagy csak alig mozgatták 

meg a népi képzelőerőt és lelkületet, mások „szervesülése” ellenben annyira  átható volt, hogy a népi 

vallásgyakorlás gazdag rituális formáit alakították ki, vagy éppen kivételes szépségű népi vallásos 

folklóralkotásokat hoztak létre. 

 Így van ez a katolikus egyház Mária-dogmáival is. Közülük sok van olyan, amelyeket a nép csak 

tudomásul vett, passzívan elfogadott, de a népi vallásosságban alig van nyoma a hivatalos tanítások 

jelentkezésének. Mária szüzességének dogmáját például, amit a II. konstantinápolyi (553), majd a lateráni 

(649) zsinatokon hirdettek ki ünnepélyesen, a népi képzelet jobbára csak a humoros oldalról tudta 

megközelíteni, és az egyházi tanítások nyomán anekdotikus történetek több típusa is keletkezett. Vagy 

Mária istenanyasága ünnepének (január 1.) egyáltalán nincs vallásos folklórja, holott Máriát már az 

epheszoszi zsinat (431) óta „theotokosznak” (istenszülőnek) tartja az egyház. Mária mennybevitelének 

dogmája ellenben, amit csak 1950. november 1-jén hirdetett ki  XII. Pius pápa, már jóval a hivatalos 

elfogadás előtt nagy tiszteletnek örvendett a népi vallásos tudatban, és Mária „elszenderedésének”, majd 

Nagyboldogasszony napi (augusztus 15.) mennyberagadásának gazdag népi kultikus formái alakultak ki. A 

népi képzeletet ugyanis mindig élénken foglalkoztatta a halál és a testi enyészet legyőzésének gondolata, 

ezért a Mária romolhatatlan testéről és a test azonnali égi megdicsőüléséről szóló egyházi tanítások valóban 

„szervesültek a néplélekben”: a halottak koporsójába helyezett Nagyboldogasszony napi virágok vagy a 

Mária halálát és mennybevitelét elmesélő hosszú, epikus legendaballadák ennek a felülről jött egyházi 

tanításnak népi, illetve félnépi – a vallásos ponyváknak köszönhetően a magyar nyelvterület egészén 

elterjedt – lecsapódásai. A későn elfogadott dogma nagy népszerűségének és a népi vallásosságban való 

korai „szervesülésének” gyökere azzal magyarázható, hogy a józan, teológiai okoskodásokra kevéssé hajló 

népi képzelet sohasem tudta magáévá tenni a középkori egyház aszkétikus életszemléletét, amely 

megvetette az emberi testet, és Krisztus édesanyjának – az egyház által is hirdetett – végső testi 

megdicsőülésében a halál legyőzését és az emberi test végső felmagasztalását látta. 

 

 A csíksomlyói népi Mária-kultusz alakulására az eddig említett Mária-dogmáknak alig volt hatásuk, 

néhány más dogma jelentősége viszont alapvető.  

 Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának és minden bűntől való mentességének, vagyis Mária 

szentségének dogmáját ugyancsak későn, 1854-ben hirdette ki az egyház (immaculata conceptio, ünnepe: 

december 8.), noha az istenanya eredendő bűntől való mentességének gondolatát már a keresztény ókorban 

elfogadták az egyházatyák. Szent Ágoston kora teológiai vitáiban például úgy beszél Máriáról, mint olyan 

kivételes személyről, aki kiemelkedik az eredeti bűn következményeit elszenvedő emberek közül. Később, 

a 9. századtól az istenanya eredendő tisztaságának az egyház ünnepet is szentelt, amely a minden személyes 

bűntől mentes Máriának a tiszteletét népszerűsítette, de később ez a gondolat mégis éles teológiai viták 

kereszttüzébe került. Aquinói Szent Tamás, a párizsi egyetem nagy tekintélyű tudósa például ezt a tanítást 

nem tudta összeegyeztetni a megváltás általános szükségességének tanával. Mária szentségének általános 

elfogadását nehezítették az életet adó női nem tisztátalanságáról egyetemesen elterjedt elképzelések is, 

amelyek mind az antik világ örökségében, mind a népi hiedelemvilágban jelen voltak, és jelen vannak ma 

is. 
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 A teológiai viták ellenére a szeplőtelenül fogantatott Mária tisztelete a középkorban Európa-szerte 

terjedőben volt. Ez a kultusz Magyarországon már a 12. század végétől kimutatható, a latin nyelvű Pray-

kódex például – ami legrégibb magyar nyelvemléket, a Halotti Beszédet is tartalmazza – a 13. század elején 

már világosan beszél róla. Később a ferences tanítások, különösen a szigorúbb törvényeket követő 

obszerváns ferences szellemi mozgalmak, veszik védelmükbe Mária kiváltságait. A franciskánusok 

megkeresik és terjesztik a Szeplőtelen Fogantatás tanának bibliai forrásait. Máriát második Évának fogják 

fel, aki fia által az ősszülők által elkövetett ősbűnt hivatott jóvá tenni, és ebben az összefüggésben rá 

vonatkoztatják a Genezis egyik prófétikus helyét: „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, 

ivadékod és ivadéka közé: az széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedel.” (Mózes I. 3. 15.) A 

Szeplőtelen Fogantatás obszerváns védelmének fő forrása azonban János jelenéseinek 12. fejezete, amely 

egy Napba öltözött, csillagkoronával ékes, fiút szülő asszonyról beszél, aki egy „nagy tűzvörös 

sárkánnyal”, voltaképpen a Genezis-beli kísértő „őskígyó” alteregójával, kerül összetűzésbe: „És nagy jel 

tűnék fel az égen: egy asszony, akinek öltözete volt a Nap, és lába alatt a Hold, és fején tizenkét csillagból 

álló korona. És áldott állapotban lévén kiálta, szülni akarván, s a szülés gyötrelmét szenvedé. És más jel 

tűnék fel az égen, és íme egy nagy tűzvörös sárkány, melynek hét feje és tíz szarva volt, és fején hét királyi 

korona.” (Jelenések könyve, 12. 1–3.) 

 Ez utóbbi bibliai hely lesz annak a Mária-ábrázolásnak az alapja, amit Bálint Sándor, a latin „Mulier 

amicta Sole” fordításaként, Napbaöltözött Asszonynak nevezett. A Szeplőtelen Fogantatás dogmájának ezt 

az ábrázolását a ferences obszervancia terjesztette el a 15–16. századi Magyarországon. A képi ábrázolás 

szimbolikus jelentése az, hogy a Napba öltözött, királyi-isteni attribútumokkal ellátott istenanya, isteni 

kegyelemként kapott eredendő tisztaságánál fogva, lába alá tiporja az igaz keresztény hit ellenségeit. Ezzel 

magyarázható, hogy ez a Mária-ábrázolás elsősorban a mohamedán törökök, a huszita eretnekség, illetve az 

ortodoxia által fenyegetett végvidékeken terjedt el.  

 A csíksomlyói Mária-kegyszobor, ami a Szeplőtelen Fogantatás teológiai  tanának egyik legszebb 

európai ábrázolása, Balogh Jolán művészettörténész szerint 1510–1515 táján Csíkban készülhetett, és 

egyszersmind misztikus-mágikus jelkép is. A szobor keletkezése minden bizonnyal egy már létező 

középkori Mária-kultusszal áll összefüggésben. Valószínűsíthető az is, hogy a szobor csíksomlyói 

jelenlétének eszmei-ideológiai szerepe lehetett abban, hogy a katolikus székelység a 16. század derekán 

mozgalomszerűen szembefordult a reformáció terjedésével, illetve az ezt erőszakoló János Zsigmond 

unitárius fejedelemmel. Az pedig már dokumentumokkal is igazolható, hogy a reformáció elmaradását a 

keleti székelység körében a 17. század folyamán a csíksomlyói Mária közbenjárásának tulajdonították. 

Eszerint tehát a csíksomlyói búcsú pünkösdszombati nagy körmenet a Napbaöltözött Asszonyként 

megjelenített Szeplőtelen Szűzanya nagy győzelmi ünnepe. 

 Vannak, akik Mária szeplőtelen fogantatásának, valamint Mária szűz voltának teológiai dogmáit úgy 

értelmezik, hogy ezáltal a szigorú szemléletű, egyoldalúan maszkulin egyház a Madonnát megfosztotta 

nőiségétől és anyaistennő természetétől. Valóban lehetséges, hogy a vallásosság intellektuális értelmezésére 

törekvő katolikus egyház idegenkedett és gyanakodva tekintett (illetve tekint ma is) a nőiséggel, a 

termékenységgel és az anyasággal összefüggő népi képzetekre, így például az életet adó–életet elvevő 

anyaistennő felemás természetére, az ősi Boldogasszony alakjához vagy a Szent Anna alakjában továbbélő 

Kedd Asszonyához kapcsolódó erős büntetésképzetekre, és leginkább a szülő (isten)nőkhöz társuló, előbb 

már említett tisztátalanság-képzetekre. A kevésbé intellektuális, és sokkal inkább érzelmi, mint értelmi 

alapokon álló népi vallásos szemlélet azonban fenntartás nélkül tudta elfogadni és egyetlen Mária-képbe 

ötvözni az egyház által eszményített immaculata-képzeteket és a pogány termékenység-istennők alakjáig 

visszamenő anyaság-képzeteket. A népi tudatban Mária egyszerre és teljesen hitelesen, a legtermészetesebb 

módon volt jelen a tiszta, szép szeplőtelenül fogantatott szent Szűz (a jelentések összességét tartalmazó 

latin szóval: „pulchra”), valamint istenszülő terhes Anya, akit a régi magyar nyelv Boldogasszonynak 

nevezett. A csíki székelyek és a gyimesi csángók körében élő Babba Mária elnevezés – ami ugyancsak a 

csíksomlyói Szűzanyára vonatkozik, de ami egy holdistennő attribútumaival is rendelkezik (pl. a Holdat 

nevezik Babba Máriának, a holdvilágot „Babba Mária lámpásá”-nak, a csintalankodó gyereket a Hodra 

mutogatva azzal ijesztgetik, hogy „megver a Babba Mária”  stb.) – ugyancsak a tisztaság és szépség 

képzetére teszi a hangsúlyt, ugyanis a „babba” ezekben a nyelvjárási csoportokban ’szép’-et, ’ragyogó’-t, 

’tisztá’-t jelent. Másfelől az istennő áldott állapotára vonatkozóan sokatmondó, hogy a latin „beatus”-nak 

megfelelő magyar „boldog” szó (vö. Boldogasszony) a régi nyelvben ’valamivel ellátott’, ’gazdag’, 

’vastag’, ’állapotos’ jelentésű, a kaukázusi oszét nyelvből származó „asszony” szavunk pedig eredetileg 

’anya’ jelentésű volt. Az istennő általánosan elterjedt „Boldogságos Szépszűzmária” neve, ami mindkét 

képzetet tartalmazza, nyilvánvalóan tanúskodik arról, hogy a népi képzelet az emberi állapot legmagasabb, 
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egymással ellentétben nem álló minőségeiként értékelte a „pulchra” (’szép’, ’szűz’) és „beatus” (boldog, 

gazdag, állapotos)  tulajdonságokat. 

 Mária eredendő tisztaságát emeli ki, és a Szűzanya minden kiváltságát ebből származtatja a „Tota 

pulchra es Maria...” („Egészen szép vagy Mária...) kezdetű himnusz is, ami több száz éve a csíksomlyói 

búcsú központi éneke, és amit a somlyói ferences gimnázium jogutódjának tekinthető Segítő Mária 

Gimnázium kórusa ma is évről-évre a Kis-Somlyó csúcsán álló Salvator kápolna előtt énekel el a 

pünkösdszombati nagy körmenetben. A himnusz Kájoni János Cantionale Catholicum című 

gyűjteményének első, 1676-os kiadásában még csak latinul szerepel, de a későbbi kiadások (1719, 

1805/1806) már a magyar fordítást is tartalmazzák. P. Daczó Árpád-Lukács a Csíksomlyó titka című 

könyvében felveti, hogy esetleg a magyar változat lehetett az eredeti. A felvetés jogos, de az egyaránt 

’tiszta’, ’érintetlen’, ’szűz’, ’szent’ jelentésű latin „pulchra”, illetve magyar „szép” elsőbbségének 

kérdésében – megfelelő történeti adatok híján – nem lehet dönteni. 

 

 A csíksomlyói népi Mária-kultuszt talán még a Mária eredendő tisztaságára vonatkozó képzeteknél is 

jobban áthatja a „segítő Mária” képzet, azaz az a hit, hogy Mária a hozzá folyamodóknak csodálatos égi 

kegyelmeket tud közvetíteni. Mária közbenjáró („mediatrix”, „advocata”) szerepét az egyház nem tekinti 

dogmának, hanem Mária egyik olyan címének (titulusának), ami a voltaképpeni Mária-dogmákból 

egyértelműen következik, és ami így az egyház tanító hivatalai révén kihirdethető, vagyis dogmatizálható.  

Mivel a magyar népi vallásosság Isten-képe minden korban elvont és voltaképpen személytelen volt 

(pl. a messzi lévő, passzív és mérhetetlenül fölöttünk álló Istent csak veszélyhelyzetben szoktuk 

személyesen megszólítani), az égi istenségekhez való személyes, emberközeli viszony voltaképpen a 

Máriával való személyes kapcsolatban valósult meg. A Csíksomlyói Szűzanya így lett a bűnösök 

szószólója, a betegek, az árvák, az elhagyatottak közbenjárója, akit az év minden napján sokan keresnek fel.  

Kétségtelen, hogy a Máriához fűződő erősen alanyi, közvetlen viszony nemcsak a magyarságra (vö. Mi 

Asszonyunk, Boldogasszony Anyánk stb.), hanem más népekre is jellemző (vö. Madonna, Notre Dame,  

Our Lady stb.), de a Maria advocata-képzet a magyar nemzeti közösség egészét tekintve mégis egészen 

sajátos jelentőségű. Minden magyar ember tudja, hogy a magyar nép Mária népe, hiszen Szent István 

országfelajánlása által a történelmi Magyarország Mária országává (Regnum Marianum) lett, a Szűzanya 

pedig Magyarország patrónusává (Patrona Hungariae) és az országot jelképező Szent Korona 

kizárólagos tulajdonosává vált, úgyhogy minden Szent István után következő magyar uralkodó 

voltaképpen Mária kegyelméből uralkodik. (Ennek a körülménynek a Habsburg-uralkodóház is 

tudatában volt, aminek egyik nyilvánvaló példája, hogy I. Lipót császár 1695-ben megújította a Szent 

István-i országfelajánlást, és Mária oltalmába ajánlotta országát, családját és önmagát.) A középkorban 

Mária képét pénzekre verték, zászlókra varrták, rátették az országházra, és századokon át gyakran 

hangzott fel a „sub tuum presidium refugimus” („a te oltalmad alá menekülünk”) akklamáció, hiszen a 

magyarságban erős volt az a hit, hogy a reá bízott országot a Szűzanya pusztulni nem engedi, és az 

ország ellen törőket – mivel az ország őt magát jelképezi – megbünteti.    

A barokk kortól kezdve jól dokumentálható az a gondolat, hogy a csíksomlyói Máriát az egész 

nemzet védelmezőjének, a Regnum Marianum tulajdonosának tekintették, és kultusza ilyen értelemben is 

kiteljesedett. Ugyancsak Daczó Árpád-Lukács hívta fel a figyelmet arra, hogy a Tota pulchra es Maria... 

himnusznak a Kájoni-féle énekeskönyv 1719-es kiadásában található latin és magyar szövege, különösen a 

„Regnum istud” kifejezés, ezt a misztikus jogviszonyt egyértelműen kifejezi: „Te a mü nemzetünknek vagy 

tisztessége, Te a bűnösök szó-szóllója, [...] Könyörögj érettünk a mi urunk JESUS Kristusnál, hogy 

megmentse Országunkat.” Illetve az idézett szövegrész latinul: „Tu honorificentia populi nostri. Tu 

advocata peccatorum. [...] Intercede pro nobis ad Dominum JESUM CHRISTUM: ut defendat Regnum 

istud.” 

A népi vallásos tudatban mindig is elevenen élt az országfelajánlás emlékezete és a „régi magyarok” 

„királyné asszonyához” számos ima, vallásos népének fohászkodik. „Ó, áldott Szűzanya, tégy nagy csodát, 

/ s csak még egyszer add vissza a szép magyar hazát” – hangzik fel újra és újra a csíksomlyói búcsú éjszaki 

vigíliáin.  Egy alcsíki, csíkszentimrei búcsús szekéren néhány évvel ezelőtt arról beszélgettek, hogy az 

Amerikából visszahozott Szent Koronáról a magyar kommunisták levették Szűz Mária képét, aminek 

következtében a korona elveszítette az erejét, és hogy Magyarország, a Regnum Marianum 

szétszakítottsága addig marad fenn, amíg Szűz Mária képe vissza nem kerül a Szent Koronára, ami az ő 

jogos tulajdona. 
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 Amint látjuk, az európai katolicizmus egyetemes Mária-kultuszának néhány alapvető dogmája – 

különösképpen a Mária eredendő tisztaságára és a közbenjáró segítségére vonatkozó keresztény tanítások – 

a csíksomlyói Mária-kegyhely esetében a középkor óta kivételes jelentőségre tettek szert. Mivel a főoltáron 

álló kegyszobor egyszerre szimbolizálta Máriának mindezeket a kiváltságait, ezért a csíksomlyói Mária-

tisztelet fokozódásának folyamatát mintegy betetőzte és megkoronázta az a 18. század végi egyházmegyei 

vizsgálat, amelynek nyomán Batthyány Ignác erdélyi püspök a csíksomlyói Mária-szobrot csodákkal 

jeleskedőnek, azaz csodatevőnek nyilvánította, vagyis Máriának egy újabb kiváltságát ismerte el és 

törvényesítette. A katolikus teológia nem ismeri ugyan a „csodatevő Szűzanya” dogmáját, de a püspöki 

jelentés végül is szentesítette a székelység körében általánosan elterjedt erős vallásos meggyőződést a 

csíksomlyói Mária csodatevő erejéről, és ezáltal mintegy dogmatizálta a csíksomlyói Szűzanya „segítő 

Mária” titulusát. 

Összegezve: A „pulchra” (szép, szeplőtelen, szent), a „beatus” (boldog, gazdag, állapotos), az 

„advocata” (közbenjáró égi édesanya) és a „csodatevő szent” képzeteiből olyan Nagy Anya archetípus 

teremtődött, ami a Csíksomlyói Szűzanyát előbb a székelyek és csángók, majd az egész nemzeti közösség 

védelmezőjévé és segítőjévé tette. A Nagy Anyával való érzelmi (és kevésbé intellektuális) azonosulás 

hozta létre nemcsak a pünkösdszombati nagy csíksomlyói búcsú rituális drámáját, hanem azt a gazdag 

egyházi és népi jellegű költészeti hagyományt és vizuális reprezentációk sokaságát is, ami ezt a mély 

vallásos élményt századok óta kifejezi. 

*** 

 

 

 
 

In: Dicsérjétek az Urat. Római katolikus népénektár liturgikus énekekkel, erdélyi változatokkal. Gyulafehérvár. 1993. 315. o.
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Tankó István 
tanár, Csíkszereda 

Pünkösd  

A pünkösdi csoda  

 

A pünkösd a görög πεντηκοστή
1
 (pentékoszté) 'ötvenedik' szóból származik, s valószínűleg német 

(Pfingsten 'pünkösd', fünfzigste 'ötvenedik') közvetítéssel került a magyar nyelvbe. Az Ószövetség három 

nagy zarándokünnepének
2
 egyike, amelyen Izrael minden fiának meg kellett jelennie Jahve színe előtt: 

„Minden férfi háromszor évente jelenjen meg az Úr, a te Istened színe előtt azon a helyen, amelyet az Úr 

kiválaszt, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen.” olvashatjuk A második törvénykönyv 16. fejezetének 16. 

versében
3
. Az ünnep neve az ószövetségi zsidóság történelme során többször is változott. A kivonulás 

könyve (Liber Exodus) aratási ünnepnek, A számok könyve (Liber Numerorum) az első termés (búza, új 

kenyér!) ünnepének nevezi. Ugyanakkor A második törvénykönyv (Liber Deuteronomii) a már említett 

Számok- és Kivonulás könyvével együtt a hetek ünnepének is mondja ezt az örömnapot
4
, mert hét héttel a 

kovásztalan kenyér ünnepe után ülték. Később az első kéve felajánlása utáni ötvenedik nap ünnepe lett
5
. 

A pünkösd tehát aratásvégi ünnep volt, ezért örömünnepnek számított: „Úgy örülnek majd színed előtt, 

ahogy aratáskor szoktak örülni”
6
, amelyen „nagy ujjongással” és „kitörő örömmel” adtak hálát Jahvénak a 

búzatermésért.  

 Nagy zarándokünnepeiken – így pünkösdkor is – az ószövetségi zsidók hálaáldozatot mutattak be 

Istennek. Nyilvánvalóan a legelső és a legfontosabb az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt, 

amely vallási életük központi helyén állt. Legalább ekkora értéke volt az Isten áldásának, a gabonának, 

amely az élet mindennapi kenyerét biztosította. Közvetlen a kovásztalan kenyér ünnepe után tették „az első 

vágást a sarlóval a gabonában”, s az aratás az ókori Palesztinában valóban hét hétig tartott, amelynek a 

végén áldozattal egybekötött ünnepet ültek. Természetesen ekkor sem szabadott megfeledkezni arról, 

„hogy rabszolga voltál Egyiptom földjén”
7
. A kivonulás könyve szerint pünkösdkor az első termést (zsenge) 

mutatták be áldozatul Istennek. A második törvénykönyv önkéntes adományokat ír elő, amelyeket a 

szentélyben kellett elfogyasztani, és meg kellett osztani a szegényekkel és a levitákkal. A leviták könyve 

(Liber Leviticus) szerint a hetek ünnepén kovászos kenyeret, „hét hibátlan egyéves bárányt, egy bikát és két 

kost égőáldozatul, a hozzátartozó étel- és italáldozattal együtt”, „egy bakot is bűnért való áldozatul, és két 

egyéves bárányt közösségi áldozatul”
8
 kell a törvény előírása szerint bemutatni az Istennek. A számok 

könyve a 28. fejezetében szól az áldozatokról, az ünnepekről, a szombatról, és itt teljesen egyértelműen szól 

arról, hogy a kovásztalan kenyér ünnepét a hetek ünnepe követi, amelyet az új kenyér ünnepének nevez. Az 

áldozattal kapcsolatos rendelkezései azonban – annak ellenére, hogy hasonló elemeket is tartalmaznak – 

eltérőek. Az ünnepi összejövetel is hozzátartozott a pünkösdhöz, és semmiféle munkát nem szabadott 

végezni.  

 A pünkösd tehát eredetileg a földműveléshez kapcsolódott. A Kr. u. első, második századtól vannak rá 

adatok, hogy fokozatosan történelmi jelleget öltött: a Sínai-hegyen kapott törvény kihirdetésének lett az 

emléknapja, amelyen mindig nagy tömegek tolongtak Jeruzsálemben
9
. Kumránban

10
 szintén a Sínai-hegyen 

kötött szövetségre emlékezés jegyében ünnepelték a pünkösdöt. A hetek ünnepének nevezték és a húsvét 

utáni hatvanadik napon tartották, mert a kéveáldozatot csak a húsvét utáni tizenegyedik napon mutatták be, 

és ettől számolták a negyvenkilenc napot.  

 Jézus halála és feltámadása után az első pünkösd alkalmával Jeruzsálemben a tanítványok közösségére 

leszállt a Szentlélek
11

, amelyet azért nevezünk pünkösdi csodának, mert Az apostolok cselekedeteiben 

elbeszélt Szentlélek leszállása Jeruzsálemben az ősegyházra a zúgás, a lángok és a nyelvcsoda kíséretében 

történt. Ez utóbbin a különböző nyelveken való beszélés csodáját kell érteni. Idegen nyelveken beszélésről 

van szó, ezt a Lukács felsorolta népek listája nyomatékosítja. A csodálkozó kérdések és „mások” 

rosszindulatú megjegyzései átvezetnek Péter apostol beszédéhez, amely az elbeszélt eseményekkel 

összefüggő egészet alkot.  

 Az apostolok cselekedeteit ugyanaz a Lukács írta, akinek első könyve az egyik evangélium. Amikor a 

különböző nyelveken való beszélés csodájáról beszél Lukács, akkor szerzői szándékát az ószövetségi zsidó 

előzményekből kell kielemeznünk, hiszen az eseményt a hetek ünnepére, az aratás ünnepére tette, amikor 

egyúttal a Sínai-hegyen történtekre is emlékező „az ég alatt minden népből” való szétszóródott zsidók 

Jeruzsálemben tartózkodtak. A Sínai-hegyen történtek emléknapjához a zsidóság számára A kivonulás 

könyve alapján a következők kapcsolódtak: lángnyelvek, Isten a Sínai-hegyen hangot keltett, amely tűzzé 

változott és beszédként mindenki számára érzékelhetővé vált. A zsidó Sínai-haggada (hagyomány) szerint 

Isten hangja a Sínai-hegyen hetven nyelvre (= beszélőszerv) oszlott szét a világ népei számának 



 

 11 

megfelelően. Lukács szerint Keresztelő János azt hirdeti a Messiásról, hogy „Szentlélekben és tűzben” fog 

keresztelni. Tehát Lukács a Szentlélek leszállását üdvtörténeti értelemben kívánja időhöz kötni, s ehhez 

felhasználja a zsidó hagyományt. Nemcsak arról számol be pontosan, hogy hol (Jeruzsálem) kezdték el 

hirdetni az evangéliumot, hanem arról is, hogy mikor (pünkösd). A tanítványok a nyilvánosság előtt a 

Szentlélek birtokában Isten igaz népének mutatkoznak. Először a zsidóknak hirdetik az evangéliumot, de a 

kifejezetten szórványban élő zsidókkal a pünkösdi csoda történetében már a pogány világ is megjelenik. 

Lukács számára a Lélek az apostoli igehirdetés hajtóereje, ahogy nyilvános működése megkezdésekor 

Jézusra is leszállt a Szentlélek, méghozzá látható (galamb) és hallható (szózat) formában.  

 

Jegyzet:  
1. πεντηκοστή, ης, ή 1. 'ötvenedik' (sc. μερίς) az áru értékének ötvened részét (két százalékát) kitevő adó/vám; 2. (sc. ήμερα) a 

passzah-ünnep ill. húsvét utáni ötvenedik nap; pünkösd Sept., NT. (ÓGÖRÖG MAGYAR NAGYSZÓTÁR, Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1993, 817. o.) 

2. zarándokünnep; a három nagy ünnep a Törvénykönyv minden forrásában megtalálható: tavasszal a húsvéti bárány és a 

kovásztalan kenyér ünnepe, ötven nap múlva az aratási ünnep vagy hetek ünnepe, a pünkösd, és ősszel a sátrak ünnepe, a szüreti 

hálaadás, amely később a pusztai vándorlás emléke lett. A későbbi korban más ünnepek is keletkeztek: újév (Lev 23,24). az engesztelés napja (Lev 16 és 23,27), 

a fogság után a Purim ünnepe (Eszt 9,17) és a templomszentelés ünnepe (IMak 4,59). (BIBLIA, Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék 

Könyvkiadója, Budapest, 2005, 114. o.)  

3. vö. Kiv 23,14-18; Kiv 34,23;  

4. vö. MTörv 16,10; Szám 28,26; Kiv 34,22  

5. vö. Lev 23,9-14; Tób 2,1; 2Mak 12,32 kk.  

6. Izajás jövendölése 9,2  

7. „Hat napig kovásztalan kenyeret egyél, a hetedik nap pedig tarts ünnepi összejövetelt az Úr, a te Istened tiszteletére. Akkor 

semmiféle munkát ne végezz. Számolj hét hetet. A hetek számolását attól kezd, amikor a sarlóval az első vágást teszik a 

gabonában. Aztán üld meg a hetek ünnepét az Úr, a te Istened tiszteletére, önkéntes ajándékkal, amelyet aszerint ajánljon fel 

kezed, ahogy az Úr, a te Istened megáldott. Örülj az Úr, a te Istened színe előtt, te, fiad és lányod, szolgád és szolgálód, valamint 

a városodban lakó levita, a köztetek élő idegen, árva és özvegy, azon a helyen, amelyet az Úr, a te Istened kiválaszt nevének 

hajlékául. Emlékezz vissza, hogy rabszolga voltál Egyiptom földjén, s ügyelj e parancsok pontos megtartására.” (MTörv 16,8-12)  

8. Lev 23,17-20  

9. Apostolok cselekedetei 2,5  

10. „Kumrán, Khirbat K., Qumran: régészeti lelőhely a Holt-tenger ÉNy-i partvidékén (Izrael). Valószínű azonos az ószövetségi 

Ir ha-Melah ('Sóváros') településsel (Józs 15,61-62). Ásatásai 1951-től szorosan kapcsolódtak az itt előkerült Holt-tengeri 

tekercsekhez. A lelőhely legkorábbi, vaskori rétegében (Kr. e. 8. sz.-6. sz. eleje) egy, a Júdeai-sivatag izraeli erődjeire hasonlító 

négyszögletes építmény és egy hozzá tartozó ciszterna volt. Ez a település valószínű a Kr. e. 587-es babilóniai pusztítás áldozata 

lett. A hellenisztikus korban a településen egy korai monasztikus közösség (esszénusok) működéséhez szükséges helyiségek 

(torony, scriptorium, konyha, gyűlésterem és refektórium, két kultikus fürdő [mikve], valamint gazdasági kiszolgálóhelyiségek) 

voltak. A közösséget a zsidó háborúban a rómaiak semmisítették meg (Kr. u. 68). A következő időszakban a településen római 

helyőrség állomásozott. A Bar Kohba-felkelés (132-135) idején a zsidó felkelők menedékhelyül használták a telep romos 

maradványait.” (MAGYAR NAGYLEXIKON, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2000, XI. k., 626. o.)  

11. ApCsel 2,1-13  

 

 

*** 

 

 

    
 

„Napbanézés” pünkösd vasárnapjának hajnalán, 2003. június 7. (Fotó: Szakáts István) 
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Mirk László 
tanár, Csíkszereda 

Pünkösd 
 

És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek, és 

betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják 

vala .  
(ApCsel 4319) 

 

Pünkösd. Ezen a napon üli a kereszténység a Szentlélek eljövetelének emlékét. Az ünnep nagyon régi 

eredetű, még az apostolok idejéből. Pünkösdöt megelőzi egy változó időtartamú böjt, a Szentlélek adventje. 

A moldvai katolikusok régebben (az öregek ma is) rendszerese megtartották, megtartják a pünkösdi böjtöt 

az ünnep előtti héten. 

E nagy keresztény ünnephez az évszázadok során számos népszokás -, mint amilyen a pünkösdi király 

és királyné választása, a pünkösdi zöldágazás, májusfa-, mellett szigorú tiltó rendelkezések is 

kapcsolódtak, mint amilyen az 1692-ből származó csíkkozmási tiltás is, mely így szól: „ Eleitől fogva régi 

időben is mindenkor tilalma volt a sátoros ünnepeken való táncolásnak, királyné asszonyültetésnek, 

mely pogányoktól maradott szokás ezután is tilalmas”. A tiltások tehát a jellegzetes pünkösdi 

szokásokra vonatkoztak, a pünkösdölésre, valamint a pünkösdi mulatságokra, játékokra, táncokra. De hogy 

a tiltásoknak nem volt nagy foganatja, mutatják a még számos helyen élő pünkösdi népszokások a 

nyárkezdet ünnepén, mikor is a különféle versenyek, sportjátékok győztesét rövid ideig uralkodó „pünkösdi 

királynak” választják. Régen a kislányok ezen a napon  tartották a pünkösdkirálynő-járást, a pünkösdölést. 

A legkisebb leányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal díszítve királynőnek öltöztették, és rózsaszirmot 

hullajtva házról házra jártak köszönteni. Íme egy régi pünkösdölő szöveg: 

 

 „Meghozta az Isten 

piros pünkösd napját, 

Mi is meghordozzuk 

királyné asszonykát. 

Piros pünkösd napján  

mindenek újulnak, 

A kertek, a mezők 

virágba borulnak. 

A szép leányoknak  

rózsakoszorúját, 

 

 

 

A szép legényeknek 

szegfűbokrétáját, 

Öreg asszonyoknak 

porhanyós pogácsát, 

Öreg embereknek 

csutora borocskát. 

Szabad-e kiskirálynőt járni?” 

 

Legtöbb helységben 

szokás volt pünkösdi 

táncmulatságot szervezni, 

mátkatálat küldeni. Ez a 

párválasztásban játszott 

fontos szerepet, de 

helyenként, így a moldovai 

magyaroknál az egyneműek, 

lányok barátságkötését is 

szolgálta, éppúgy mint a 

fehérvasárnapi mátkálás.  

Pünkösd a Mária-

kegyhelyek ünnepe is. Az 

ekkor rendezett búcsújárások, 

zarándoklatok egyik 

leghíresebbje a csíksomlyói 

pünkösdi búcsú, amelyen a 

katolikus hívek több tízezres 

tömege vesz részt már 

nemcsak a Székelyföldről, hanem egész Erdélyből, Moldvából, Magyarországról és Nyugat-Európa számos 

országából is, és járul évente a csodatevő Szűz szobra elé. 
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Tankó Gyula 
ny. tanár, Gyimesközéplok 

Gyimesiek a pünkösdi búcsún 
 

Gyimesvölgyét három nagyközség alkotja: a Tatros legfelső forrásnál Gyimesfelsőlok, alább 

Gyimesközéplok, majd ahol a Gyimesi-szoroson átlépünk Moldvába, ahol Bethlen Gábor 1626-ban egy 

várat épített, ott ér véget a Gyimes, a harmadik, de legrégibb gyimesi település. A három Gyimesnek kb. 

15000 lakója van, nagyrészük csángó-magyarok, akik a XVII. századtól fokozatosan telepítették be a 

Tatros mentét és a Tatrosra merőlegesen elhelyezkedő patakokat. Érdekes, titokzatos, néha romantikus 

világ ez a patakország. A patakok itt a tízesek, a falvak. Így van Rána, Ciherek, Ugra, Görbe, Boros, Sötét, 

Kápolna, Antalok, Rajkók, Pataka, hogy csak egy néhányat említsünk meg. 

A gyimesiek nagy része tudja, honnan csángáltak ide, a jobbágyság, katonaság, szolgaság, zsellérség, 

börtön és adó elől, itt az erdőkben vágásokat tisztítottak, taroltak le és így jöttek létre az első gazdaságok. 

Nyelvjárásuk legjobban a felcsíkiakéval azonosul, innen jöttek a legtöbben, de találunk háromszéki, alcsíki, 

fogarasi, moldvai elemeket is, attól függően, ki honnan jött. 

A gyimesi csángók soha nem szakadtak el a csíkiaktól. Gazdaságilag csereberéltek, a gabonát, ipari 

termékeket valamikor Csíkból szerezték be, ők pedig tejtermékeket, bőrt, állatokat juttattak a csíkiaknak. 

A kapcsolat legszebb ünnepi megnyilatkozása a pünkösdi búcsú. Ameddig csak visszaemlékeznek, a 

gyimesiek három nagy keresztaljával – Gyimesbükk, Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok – indultak a több 

mint 80 kilométeres út megtételére. A három keresztalja 700-800 embert is jelenthetett. Igazi búcsút 

nyertek, hisz az egész utat gyalog tették meg, közben imátkoztak, énekelték a szebbnél – szebb Mária – 

énekeket. 

„Róma után legszentebb hely Csíksomlyó”, ezt vallotta minden gyimesi csángó, s életük legszebb álma 

az volt, hogy legalább háromszor nyerjenek búcsút Csíksomlyón. 

A hosszú utat „botosban” és könnyebb, kényelmesebb cipőben tették meg. Vallomásaik szerint a 

búcsújárás először is lelki szükséglet: azért indultak, hogy a csodatevő Szűz Máriától üdvösséget nyerjenek. 

Gyimesben különleges kultusza van a Szűz Máriának, a csodatevő Mária Édesanyának. Gondoljuk csak a 

könyörgésekbe szabadon befoglalt szövegekre: „drága jó Mária Édesanyám”, vagy a „Babba Mária” 

jelenlétére a gyermekek nevelésében: „Ne fütyölj este a házban, mert a Babba Mária sír”, „Ne rosszalkodj, 

mert a Babba Mária haragszik!”. 

Mária szobra, amely a ferencesek nagy templomában található, a csodatevő hírében áll a gyimesiek 

körében. Évente, akik a búcsú alkalmával idejöttek, azok a lelki üdvösség mellett, testiekre is gondoltak: 

gyógyulásra vágytak, szerencse után sóvárogtak. 

„Hátul a Mária lábát megtörültük zsebkendővel, ezt más pünkösdig meg nem mostuk, ha valahol fájt, 

megérintettük” (Antal Katalin, 66 éves). „Akinek kalapja volt, az azzal törülgette a Mária-szobrot, hogy ne 

fájjon a feje” (Tankó P. János, 74 éves). 

A búcsúsok hazafelé nyírfaágakat hoztak, kint a Somlyó-hegyen szakították és ennek is, mint a 

búcsújárás kegyszerének, mágikus erőt tulajdonítottak: gerendába szúrva a házban tartották a következő 

Pünkösdig, ez védte a házat szerencsétlenségtől, tűztől: „Nagy üdő esetén a tűzre tettünk egy kevés száraz 

ágat, vagy lapit, s az segített” (Ambrus Fülöp, 79 éves). 

Ismert dolog, hogy a Mária – szobor hársfából készült, a kegyszobrok közül a legnagyobb: 2,27 m 

magas. Hogy ki készítette, mikor, hogy került ide, az már csak találgatás. Egyesek szerint keletről hozták, 

mások szerint egy székely mester készítette. A gyimesiek csak azt tudják, hogy annak ott a helye, s a 

történelem során hiába akarták elmozdítani, nem sikerült. A szimbólumból legendák születtek. „Mária 

szobrát a tatárok el akarták vinni. Négy ökörvel se tudták megmozdítani. Egy katona a kardjával megcsapta 

(megütötte) a szobrot. A forrást (heg, forradás) én es láttam” (Tankó József, 74 éves). 

„Somlyón szőtt egy asszony pünkösd szombatján s vasárnap es. A szomszédasszony hítta: gyere 

menjünk a templomba, jönnek a búcsúsok. Nem ment, kellett, szőjön. De kővé vált. A csürkék is ott vannak 

az osztováta (szövőszék) alatt. Csodájára járt mindenki” (Mónus Berta, 63 éves). 

A búcsújárás amint mondtuk ünnepi megnyilvánulás volt, az egyétartozásnak, az örömnek, hogy hitben, 

lélekben, de testben is ismét együtt lehetnek. Íme, hogy meséli ezt el Mónus Berta néni: „Tiszta fejérbe 

őtözve mentünk. Képzelje el sok száz ember tiszta fejérbe. Egyszer a püspök is ott volt, s a nagy 

körmenetbe münköt osztott bé maga után, ki a Jézus-hágóján. Máskor mü mindig utolsó előttiek voltunk a 

nagy körmenetben. Utánunk még csak a moldvai csángók – a „tyár” magyarok – voltak. Amikor a 

keresztalja ment át Szépvízen, Csíkszentmiklóson s más helyeken, sokan gyűltek az utcasarkokra, 

csebrekben friss víz volt s csipor, kénálgattak, együtt énekeltünk s örvendtünk. De legszebb volt, óh 
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Istenem milyen szép volt, amikor közeledtünk Somlyó felé. Mindenfelől, országúton, mezei utakon jöttek a 

keresztaljak, énekszó, csengettyűszó. Amikor esszetalálkoztak a keresztaljak, a lobogókat suhogtatták, 

lobogtatták, fődig hajtották s így köszöntötték egymást. Istenem, hogy suhogtak a zászlók, azután amíg 

nem volt szabad keresztaljjal járni, még álmomban is láttam, hogy suhognak a szent lobogók.” 

Vizsgálódásaim során azt szerettem volna megtudni, hogy a gyimesi emberek ismerik-e pünkösdi 

búcsújárás történelmi hátterét. Igen, főleg az idősebbek ismerik. Az más kérdés, hogy a történelem épp, 

mint a ballada, a monda, a nép ajkán alakul, változik, esetleg helyi jelleget kap. De szólaltassuk meg Tankó 

P. János bácsit, aki ő maga is többször részt vett a pünkösdi búcsún: „János Zsigmond a református (?) 

király át akarta téríteni a gyergyóiakat és a csíkiakat is a református (?) vallásra, de ezek erőst  tartották a 

katolikus vallásukat. Elindult – most meg nem mondom pontosan melyik esztendőben – katonáival 

hittéríteni. Igencsak ezt tudják a csíkiak, s főleg a gyergyóiaknak volt egy ügyes papjik. Na, esszegyűltek 

Somlyóra, rengeteg sok gyermek, férfi, asszony, harcosokat válogattak, s szembeküldték a királlyal a 

Tolvajos-tetőre. Furfangosok voltak, az út két oldalán a nagy fenyőfákat béródalták, s amikor a katonák 

odaértek a legutolsó fát kidőltötték, a fák egymást dőjtötték sorba, reá a katonákra. Sok katona meghalt, a 

többieket pedig a székelyek elkergették. Diadalmason visszatértek Somlyóra, ahol várták őket az ott 

maradottak. Na ennek a tiszteletére gyűlnek össze minden pünkösd napján. Megőrizték vallásukat, s ebben 

Mária is sokat segített”. 

Csíksomlyó tehát – elmondhatjuk – a katolikus székelység ősi szent helye, amely egyben a nyugati 

kereszténységnek is egyik legkeletibb őrhelye. Zarándokcsapatok jönnek ide Erdély legtávolabbi helyeiről. 

A múlt századokban mezei ösvényeken, erdei csapásokon és minden utakon érkeztek, Mária énekkel az 

ajkukon. Itt kérték az égi segítséget, amikor gyermekeiket, asszonyaikat, szülőföldjüket védték a keletről 

betörő ellenség ellen. De elemi csapástól is itt reméltek vigasztaló védelmet. A léleküdvösségen, a 

csodahiten kívül több motiváció is létezett ahhoz, hogy a „ fehér keresztalja” – a sok száz gyimesi – vállalta 

évente ezt a hosszú, nehéz keresztutat. 

Ilyen motiváció volt a világra való kicsodálkozás, a látás és a hallás vágya. Ismert tény, hogy Gyimes 

zárt vidék, főleg a nők nem sétifikáltak a nagyvilágban. Innen szolgálni sem járt senki, tehát sok, olyan nő 

volt az ötvenes évekig, aki meghalt anélkül, hogy Gyimesen kívül más vidéket, várost látott volna. A búcsú 

alkalom volt a látásra, hallásra, hisz ide sereglett Erdély és Moldva római katolikus népe 1567 óta minden 

pünkösd szombatján. Itt sokadalom volt, s a sokadalom szórakozás is: cirkuszosokat, bűvészmutatványokat, 

s ki tudná megmondani, még mit nem láthattak. Ez a tarka sokadalom furcsán hathatott a hegyekben, a 

csendes völgyekben élő, a nagy, mély csendhez szokott csángó fiatalokra. Itt barátságok, szerelmek 

szövődtek, titkos szerelmek, amelyeket otthon tiltottak, itt folytatódtak. 

De nagy vonzóereje volt a búcsújárásnak az együttlét, az együtt imádkozás és együtténekelés 

szempontjából is. Hetekkel azelőtt már készülődtek, szervezkedtek, az előénekesek tanították a Mária-

énekeket, kiosztották a feladatokat: ki visz csengőt, ki lobogókat milyen a felállási rend, ki a szekeres, kik 

viszik a háromrúdas nehéz lobogókat, minden ilyen szervezkedés izgalomba hozta a közösséget. Hazafelé 

is végig énekeltek, imádkoztak és búcsúfiát hoztak, az örömszerzés ismét nagy élmény. Amikor 

hazaérkeztek, az otthon maradottak lobogókkal vonultak szembe, fogadták a fáradt búcsúsokat, akik egy 

kicsit hősnek is érezték magukat: 80 kilométert tettek meg gyalog, énekeltek, imádkoztak, amit a faluért is 

tettek. De gazdagabbak lettek élményekben, egy évre való mesélnivalót gyűjtöttek össze. 

Minden búcsújárás egyúttal erősítette az együvé tartozás érzését is. Ettől félt a kommunista rendszer. 

Így értük meg a szomorú 1949-es évet is, amikor többet nem jöhettek a keresztaljak Csíksomlyóra, s így 

elmaradt a gyimesi fehér keresztalja is. Mert így nevezték őket hófehér ruhájukért.  

De nézzük meg, mi is történt 1949 tavaszán. Márton Áron püspök bérmaúton volt, és a körutat 

Gyimesfelsőlokon fejezte be. Innen Somlyóra indult volna, a híres pünkösdi búcsúra. „ A nép között az a 

hír járja, hogy püspök urat az állam el akarja fogni. A legények lovakat vezettek elő és a püspök urat egy 

fehér lóra ültették. A lovas püspök körül a legerősebb legények egymásba karolva gyűrűt alkottak. Azután 

még tíz hasonló gyűrűvel vették körül a központot, annyira, hogy még a püspök közelébe sem jutott senki.” 

(Domokos Pál Péter: Rendületlenül) 

Az olasz Osservatore Romano 1949. július1-i száma pedig ezt írta: „Áron püspök fehér lován bevonult 

már a székely nép legendáiba.” 

Óránként érkeztek a püspök útjáról Gyimes felé a hírek, s állhírek, amelyek később legendákká nőttek 

itt az emberek száján. S a vallásosságról híres csángó nép tömegesen összeverődve izgatottan várta, 

tárgyalta a híreket: „A hegyen egy civil le akarta lőni püspökünket...”, „Szépvízen egy fiatal kommunista 

nő majdnem a püspökünkig ért, szinte meglőtte”. 
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Meg nem lőtték, de ami azután következett bizonyítja, hogy Márton Áron a romániai magyarság nagy 

személyisége volt. A gyimesiek pedig ezután ha vonaton is, de eljártak a pünkösdi búcsúra. Ez már egyéni 

imádkozás, egyéni út, ha úgy kívánjuk egyéni lázadás volt. Mindent kitalált a rendszer, hogy 

megakadályozza őket a búcsújárásban. De meg lehet-e a lelket kötni, bilincselhető-e a szellem? Most már 

tudjuk, hogy a szellemet, a lelket gúzsba kötni nem lehet, de megszomorítani, sanyargatni igen! 

Istenem, milyen elemi erővel robbanhat sírásba az öröm! 

1990 nyarán – annyi év után – újra elindult a „fehér keresztalja”. Életemben annyi zokogó embert nem 

láttam úton – útfélen, tömegesen: sírtak a búcsúsok, a nézők, a fogadók. Sírtak örömükben, de ebben a 

sírásban a félelem is ott rejtőzött, mert a Nagy Öröm után jött a márciusi szomorú tapasztalat, utána a 

rengeteg képtelen vádaskodás. 

Hogy is állunk, mi lehet az oka a sírásnak? A szomorúság, a félelem, a hirtelen jött öröm. De láttam 

haragjukban síró embereket is! 

Csíksomlyói Csodatevő Mária, kit mindennapi imájukba foglalnak a gyimesi csángók is, Téged 

kérdezünk: hogy lesz tovább?, s kérünk, amit tenni szándékszúnk, segíts meg minket abban! 

 

*** 
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Pomjánek Béla 

ny. tanár, Csíkszereda 

Csíksomlyó mesélő kápolnái
1
 

 

Szenvedő Jézus – kápolna 
A Salvator – kápolnát nem hiába építették a Kis-Somlyó 

csúcsára. Az egész Somlyó-hegy a legrégibb időktől kultikus hely 

volt. Mielőtt még a hegy alatt a Mária kegytemploma felépült volna, 

a zarándok nép ugyanezen a hegyen gyűlt össze. A kereszténység 

felvétele előtt, az ősi szokás szerint, a táltosok mutattak be hódoló 

áldozatot és imádták a Napot. Ez az ősi szokás napjainkig 

fennmaradt, a pünkösdi napfelkelte várásában. A kereszténység 

felvétele után a keresztény papok mutattak be szentmise áldozatot. 

Miután felépült Mária kegytemploma, azután sem feledte el a nép a 

Szent Hegyet, a Boldogasszony, vagy ahogy a csángók mondják, 

Babba Mária imádatát.  

A Szenvedő Jézus – kápolna a 15-17. században épülhetett Jézus 

ostorozásának emlékére. A kápolna értéke az ülő helyzetben 

ábrázolt szenvedő Jézus szobra. Az egész kápolna csak egy kis 

fülke, nyugati oldalán latin nyelvű felirat található melynek magyar 

értelmezése: ”Ezen a helyen szünet nélkül imádjátok az Urat és 

könyörgéseitek nem lesznek hiábavalók”. 

A kápolna előtti kőkereszteket szintén Jézus kínszenvedéseinek 

emlékére állították az egyházközségek.  

 

Salvator-kápolna 

 
A Kis-Somlyó tetején, 834 méter 

magasságban épült a nép nyelvén Silator-

kápolna néven is ismert kápolna. 

Tulajdonképpen az üdvözítő, szabadító 

Krisztusról nevezték el. Ez a legrégebbi és 

legértékesebb somlyói kápolna. Egyik feltevés 

szerint  Szent István első magyar királyunk a 

Gyula fölött aratott győzelme emlékére építtette 

volna 1002-ben. Ennél sokkal hitelesebb az a 

másik vélemény, hogy a nándorfehérvári 

győzelem (1456. aug. 8.) emlékére épült. A 

kápolna építészeti emlékei is erre vallanak. 

1878-ban újítják és nagyobbítják, 1800. 

körül festették a kazettás mennyezetet, de mivel 

a fedélzet rossz volt, a nedvesség a festett 

képek egy részét feláztatta, ezért 2003-ban 

restaurálásra szorultak. 

A kápolna belseje nagyon egyszerű. Képei 

primitívek. A szentély oltárképét 1879-ben 

adományozták. Az Üdvözítőt ábrázolja 

középen, két oldalt Mária és Máriamagdolna 

áll. 

Az 1916-ban elrekvirált harangok helyett 

1924-ben új harangot szereztek be. 

A kápolnát Vitus Oilutius marcianoplitai 

érsek 1680-ban az Úr színeváltozásának 

tiszteletére szentelte. Ünnepélyes istentiszteletet 

                                                 
1
 Pomjánek Béla: Mesélő fák, kövek, kápolnák. Magister Kiadó. Csíkszereda, 2005. 60-62. o. 
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tartanak húsvét és pünkösd közé eső pénteki napokon, valamint az Úr színeváltozása ünnepén. 

A kápolna északi oldalán levő felirat kronogramma, vagyis a kiemelt betűk római számnak tekintve 

évszámot jelölnek: „SalVatort Várunk, a Mi Urunk Jézus Krisztust, Ak Isteni alázatos testünket az Ő 

Dicsőülésének aLakjáVá fogja Változtatni. Philip. IV. 20.” 

A déli oldalon figyelmet érdemel egy másik felirat: „Ezen a helyen láttatott az égből lebocsátott 

csodálatos lajtorja. És itten csodálatos procesiojárások és énekszók éjszaka hallattak. Azért hivatott ezen 

hely Salvador helyének. 1734. Di 30. Aug.” 

A homlokzaton levő felirat a javítás évét és a kápolna rendeltetését jelöli. 

A kápolna előtt áll az első pünkösdi búcsú emlékére a  gyergyóalfalvi István pap által állíttatott 

emlékkereszt. 

 

 

Szent Antal-kápolna 

 
A kápolna meséje az 1661-es 

török-tatár betöréssel kapcsolatos. 

Török nyomásra 1661. 

szeptember 14-én Kemény János 

megválasztott fejedelem helyett a 

tatár rabságból hazatért Apafi 

Mihályt választották új 

fejeledelemnek Erdélyben. A 

gyergyóiak Lázár István, a csíkiak 

Petki István, a háromszékiek Béldi 

Pál izgatására nem fogadták el Apafi 

Mihályt fejedelemnek. Ezért Ali 

basa török-tatár hadával a székelyek 

ellen vonult. Udvarhely és 

Háromszék meghódolt, Csík tartotta 

magát. Ali basa a Hargitán 

eltorlaszolt utakat megkerülte és 

Ismail basát Csík ellen küldte. 

Október 17-én a Hargitán a védők 

arra ébredtek, hogy hátuk mögött 

égnek a falvak. A törökök három 

napig dúlták Csíkot, egy nap alatt 26 

templom égett le, köztük a somlyói  

is. Október 21-én a törökök 10.000 

embert vittek el Csíkból, még többet 

megöltek. A menekülő ferences barátokat utolérték, ekkor vesztette életét a 60 éves P. Somlyai Miklós 

rendfőnök is Csobotfalva határában. 

A Hosszúaszóról származó és a Csobot családdal rokonságban álló Márk Jakab testvér a Kis-Somlyó 

hegy oldalában, a kökényesben  rejtőzve nézte végig a klastrom és a templom felégetését. Látta a felcsapó 

lángokat, hallotta a jajveszékelést, szemtanúja volt a menekülők legyilkolásának vagy elhurcolásának. 

Halálos félelmében  

Szent Antalhoz fohászkodott segítségért, és ígéretet tett Szent Antalnak, hogyha megmenekül, azon a 

helyen, ahol rejtőzködött, kápolnát fog építeni tiszteletére. A tatárok elvonulása után a barát beváltotta 

ígéretét, a kápolna felépült. Persze nem a mai formájában és méreteiben. 

A kápolna mai formáját 1750-1773. között kapta. Az építkezés költségeit hallerkői gróf Haller Karolina 

és gróf Gyulai Ferenc lovassági tábornok felesége fedezte, aki sokat bánkódott egyetlen leánya elhalálozása 

és fiának betegsége miatt. Szent Antaltól remélt gyógyulást. A kápolnát 1821-ben és 1838-ban újraépítik, 

1896-1897-ben építették a kápolnához vezető kőlépcsőt, kijavították a tetőt, az ajtót vaslemezzel borították. 

A kápolna felépítésével elterjedt Szent Antal tisztelete a Székelyföldön. 1743-tól P. Ambrus Jukundián 

bevezette a szentbeszédek tartását a kápolnában, ahova ezrével vonultak a fiatalok. 
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István Lajos 
ny. néprajzkutató 

Korond 

 

Pünkösd ünnepe
2
 

„Igen tisztelt    

BURUS JÁNOS tanár úr! 

A kért pünkösdi anyagot csatoltan küldöm […] 

Nagyon szépen köszönöm, (hogy) a „KÚTFŐ” 2004-Tél I. évf. 2 számban a dolgozatomat leközölték. 

Nagyon szépen köszönöm a címemre küldött lapot. 

A lappal kapcsolatosan az én véleményem az: az első szám is nagyon szép és nagyon jól sikerült. Nálunk volt 

egy néprajzos egyetemista, Kiss Tünde (korondi származású) neki is az a véleménye, ami nekem. Neki is 

meg van a lap. 

 Szerintem a lap nagyon fontos a diákok számára. Belőlem soha helytörténész sem néprajzkutató nem lett 

volna, ha Mátéffy Győző tanár úr a csíksomlyói KALOT Népfőiskolában, hagyományművelést nem tanított 

volna. Megtanított arra, hogy az öreget tisztelni kell, mert tőlük lehet sok anyagot felgyűjteni, hiszen a 

legtöbb idős férfi és nő egy élő néprajzos, csak tudni kell azt kiolvasni és leírni […]  

 Munkájához sok sikert kívánva, a családban mindannyiuknak jó egészséget, maradok: 

Szívélyes üdvözlettel 

Korond, 2005. március hó 15-én. id. István Lajos” 

 

 

A pünkösd (a húsvét utáni ötvenedik nap) hagyományos ünnepi eledele lehetőleg még ma is az ordás 

kalács. Ezen a napon a gazdák a kijáró (naponta kimenő és hazatérő) csordák pásztorait, hajnalban 

pálinkával kínálták meg és egy számunkra sütött ordás kalácsot adtak át nekik. 

Pünkösd köré szövődtek a keresztjáró napok: a falu egykori életében az egyik legnagyobb ünnepi 

eseménynek számított a római katolikusok csíksomlyói búcsújárása: résztvevői élményeikről és 

emlékeikről még hetek múlva is beszéltek. Fizikai értelemben is nagyarányú vállalkozás volt. A búcsúsok a 

pünkösd előtti csütörtök reggel, mise után indultak el gyalog estére a 47 km távolságra lévő Kápólnásfaluba 

érkeztek, és ott háltak. Péntek hajnalában indultak tovább, majd menet közben a Tolvajos tetőn a Hargita 

egyik fennsíkján reggeliztek. Újabb 38 km után érték el úti céljukat, de előbb az Olt hídjánál 

megmosakodtak és úgy vonultak be délután Csíksomlyóra. Vasárnap délben indultak visszafelé, éjszaka 

ismét Kápolnásfaluban aludtak, majd hétfőn késő délután érkeztek haza. Útközben mindenik templomba 

bementek és imádkozva pihentek. Ezt a nagy gyaloglást, ahol csak lehetett, rövidítésekkel igyekeztek 

könnyíteni. Így Korondról kiindulva a régi, felhagyott utakon mentek Székelypálfalva felé. 

Székelyszentléleknél a Baknya-tetőn eltértek Székelyszentamás és székelybetlenfalvánál értek ki ismét a 

nagy útra, vagyis kikerülve Székelyudvarhelyt. Csíkban hasonlóképpen: Csíktaplocáról egyenesen 

Csíksomlyó fele fordultak, vagyis Csíkszeredát kikerülve értek célba.  

Kápolnásfaluban éjszakára a keresztalja jövet-menet hagyományosan Tamás Jánosnál szállt meg. A 

kanyarban lakott, háza bütüjénél (végénél) egy útszéli keresztfa állott, rajta feszülettel; a búcsúsok, mielőtt 

a házba léptek, itt is imádkoztak. Nemek és életkor szerint csoportosulva szállták meg a ház minden szegét-

zugát: alul a pincelakást, fent a szobákat, valamint a gazdasági épületeket (csűr, szénatartó udor stb.). 

Ágyban, kanapén, ház fődjén, szénában egyaránt aludtak, ki ahol érte. Ételt a házigazdától nem kaptak; 

reggel az udvaron a kútnál megmosakodtak és istenfizetséggel távoztak. Néhányan, akik Tamás Jánosnál 

sehogy sem fértek, a szomszédos Bot (Domokos) Ferenchez, valamint Benedek (Dani) Józsefhez szálltak. 

A szállásadás a házigazda számára is örömnek és megtiszteltetésnek számított.  

Visszaemlékszem, hogy a szovátai keresztalja hazatérőben pünkösd másodnapján este mindig 

Korondon éjszakázott. 1946-ban történt, hogy az egyik házban a szokott szállóvendégeket nem 

fogadhatták, mert a családfő halála miatt felhagytak a gazdasággal és nem volt szénájuk, amelyen aludni 

lehetett volna. Ekkor édesapám a vendégeket hozzánk hívta: nagyon boldog volt, hogy annyi embernek 

szállást adhatott, s reggel továbbindulóban, az istenfizesse közben mindenkivel megígértette, hogy amíg 

csak él, mindig hozzá szállnak. 

Csíksomlyón a két éjszakát a korondi búcsúsok a kegytemplomban imával és szundikálással töltötték. 

Ha az időjárás engedte, a templom körül is lefeküdtek a gyepre aludni. A szekerekkel udvarokra szálltak 

be, ezért fizetni kellett. 

Az ötnapos utazás minden tekintetben gondos szervezést és rendet, fegyelmet kívánt. A korondi 

keresztalja - más keresztaljákhoz hasonlóan - hosszan kígyózva haladt előre, hogy a jövő-menő forgalmat 

                                                 
2
 Részlet. István Lajos: Jeles napok Korondon. In: Népismereti Dolgozatok. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest. 1994. 239-242. o. 
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ne akadályozza. Elöl a férfiak, utánuk a nők sorakoztak. A menet végén néhány fizetett fuvaros vitte a 

búcsúsok átalvetőjét a szükséges élelemmel és ruházattal. A szekerekre egy-egy útszakaszon, némelyik 

idősebb, gyengébb búcsús is felkapaszkodott. Reggel vagy a pihenők idején átalvetőjükből mindenki a 

nyakában hordozott tarisznyába rakta a szükséges élelmet vagy ruhaneműt. A tarisznya kötőjén 

elmaradhatatlanul ott lógott egy kis zománcos ivócsupor, azért, hogy forrásoknál, patakoknál könnyen és 

időveszteség nélkül tudjanak inni. Mindenik búcsús egy-egy üveg pálinkát is vitt magával: ezzel kenegette 

a gyaloglástól kifáradt, kisebzett lábát. Hazatértük után a búcsújárókat otthon azzal ugratták, hogy a lábukat 

„belülről kenték”, vagyis a pálinkát megitták. 

A keresztalja előtt a legények a templomi zászlókat, más néven kereszteket vitték; utóbbi nevüket  a 

csúcsokon levő kis keresztről kapták. A nagyobb, három rúdú zászlót három legény, a két kisebbet egy-egy 

legény tartotta, két leány pedig egy-egy fehér zászlót vitt. 

A menet élén a köztiszteletnek örvendő búcsúvezető haladt. Századunk elején híres búcsúvezető volt 

Fábián (Bétáj) Márton, majd Katona (Kerekes) Ferenc, utóbb pedig Tófalvi (Mózsiné) Márton. A 

búcsúvezetőnek nemcsak az utakat és a rövidítéseket kellett jól ismernie, hanem az egész búcsújárást 

irányította: ő adott jelt reggelenként az ébresztésre és indulásra, menet közben az éneklésre és imádkozásra, 

engedélyezte a beszélgetést, szivarazást (cigarettázás), pihenést és étkezést. 

A búcsúvezető mellett a csengettyűs a templomi csengőt rázta, vízszintesen forgatva jobbra-balra, le-

fel. (1942-ben magam is csengettyűs voltam.) A csengettyűszóról a szembejövők már messziről hallották, 

hogy búcsújárós keresztalja közeledik. 

Miután Nagy (Tódor) György (1890-1942) a katonaságtól leszerelt, a korondi búcsújárás új színnel 

gazdagodott: a közös hadseregben- saját szavával élve – támboros – (dobos) volt, s ezt a foglalatosságát 

itthon is tovább kamatoztatta. Így került a korondi keresztalja élére, a búcsúvezető és csengettyűs mellé, a 

dobos. A korondin kívül állítólag csak a mikházai keresztaljának volt még dobosa Tódor Györgytől utóbb 

Balázs (Baba) Mihály vette át. A dobosnak az volt a dolga, hogy egy-egy éneklés vagy ima végeztével, a 

búcsúvezető utasítására, verni kezdte a marsót, mire a búcsús sereg felvette a lépést és így egy-egy 

útszakaszon gyorsabban haladhattak előre. Ezenkívül a dobos a csengettyűssel együtt ébresztette reggel a 

búcsúsokat, és akár Csíksomlyón, akár másutt, együtt adták meg a jelet a gyülekezésre. 

Amidőn Somlyóról visszatérőben a Hargita csíki oldalán a Nagy-erdőben a keresztalja pihenőt tartott, a 

férfiak maguknak és a nőknek is emlékbe kézbe való csíki pácákat faragtak E pálcákat egyik fajtája 

mogyorófa volt: héját a bicska élével-hegyével bevagdalták és cifrán felhántották. A másik csíki pálca fiatal 

fenyőből készült: héját egészen lehántották, majd ágainak végét meghegyezve, a törzsébe fúrt lyukakba 

félkörben visszaszúrták. 

 

 
 

A búcsúsok hazaérkezését a gyermekek várták a legjobban az elmaradhatatlan csíki pogácsa 

(mézeskalács) miatt; ánizsos illatát és ízét még most, deres fejjel is mintha orromban-szájamban érezném. 

A búcsújárás emberemlékezet óta és a szájhagyomány szerint is mindig esőt hozott. Az öregek ma is 

emlegetik az Alszeg utcai Lőrincz Dánielt, aki egy nagy szárazság idején azt mondotta, hogy most szeretné 

látni, vajon honnan fog az eső esni. A búcsúsok délelőtt indultak útnak, és délután az eső megeredt 

Századunkban a csíksómlyói búcsújárás fénykora a két világháború közti időszakra tehető. Ekkoriban 

Korondról évenként mintegy 150-200-an indultak útnak, 18 éves kortól 65-ig, kétharmadában nők és 

egyharmadában férfiak, köztük 10 - 15 legény és ugyanannyi leány. Hazatérés után az öregek a fiatalokról 

majd mindig azt mondották, hogy nem való nekik a búcsújárás, mert nem viselkednek elég komolyan. 

A nagyarányú, szervezett zarándoklás 1945-50 között apadt el, illetőleg szűnt meg. Napjainkban a 

búcsúsok száma is nagyon megfogyatkozott; ezek sem gyalog, hanem autóbusszal vagy saját 

gépkocsijukkal mennek a csíksomlyói búcsúra. 
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Rácz József 
ny. tanító, Csíkszereda 

 

„A hatalom kiadta a parancsot…” 

 

Pünkösd közeledtével kijöttek Lövétére az udvarhelyi pártbizottságtól, és többek között a tanügyi 

káderek feladatul kapták, hogy győzzék meg az embereket, hogy ne menjenek a csíksomlyói búcsúra. 

Megbízatás alapján felosztották a falut annyi körzetre, ahány tanügyi káder volt, és mindenik feladatul 

kapta, hogy a búcsú napjáig minden reggel a tanítás előtt járja be a körzetét, és győzze meg az embereket, 

hogy maradjanak otthon a faluban, hiszen egész napos kultúrműsor várja őket a művelődési otthonban. 

Minden este be kellett számolni az eredményről.  

Nekünk a falubeliek azt mondták, hogy a mi feladatunk a tanítás, azt végezzük. Nem mennek, otthon 

maradnak.  

A kultúrotthon előtt, pünkösd reggelén, a székelyudvarhelyi katonai rezesbanda csárdásokkal és egyéb 

dalokkal szórakoztatta a falubelieket.  

Végre elérkezett a „nagy nap”. Az emberek ötös sorba gyülekeztek. Erre jött a dicséret, hogy milyen 

szép munkát fejtettek ki a pedagógusok, hogy milyen fegyelmezettek az itteni emberek. Igen ám, de 

megjöttek a templomi zászlók, és a tömeg tényleg fegyelmezetten elindult, de nem a művelődési otthonba, 

hanem a csíksomlyói búcsúra.  

Ekkor kezdődött a „hadd el hadd”, a tanügyi káderek szidása, mondván, hogy eredménytelen munkát 

végeztek, nem agitáltak lelkiismeretesen.  

Az 1947-1948-as évek számomra a vándorlás évei voltak. Így kerültem Bözödújfaluból (a halálra ítélt 

faluból) Lövétére. Ugyanis Lövétén meggyilkolták a párttitkárt, és ennek eredménye az lett tanügyi 

szempontból, hogy a római katolikus tanerőket elhelyezték a faluból, mintha az esemény az ők hibájuk 

miatt történt volna, és helyettük protestáns felekezetű tanerőket helyeztek. Így kerültem én a Lövétére 

„delegáltak” közé. Emlékszem, az áthelyezésnél lehetett feltételeket tenni. Így én három hét szabadságot 

kértem.  

A jelentkezésem, megérkezésem után a fal utcáján két helybéli emberrel találkoztam. A következő 

párbeszéd folyt közöttük:  

 Ez miféle fajzat, komám? 

 Az valami pogány fajzat, komám.  

 Nem baj, komám, mert a vérét ennek leengedjük a Homoródon! 

Gondoltam, nagyon jó a „fogadtatás”. Jó lesz, ha visszafordulunk és itt hagyjuk Lövétét. Amikor 

indulni akartunk, megjelent az egyik munkatárs és örvendezve mondta, hogy végre egy régi ismerőst lát. 

Elmondtam, hogy mit mondtak, mit hallottam. A válasz az volt: a legénylakáson megbeszéljük…Így 

maradtam Lövétén, ahol fiatal feleségemmel igen sokat nélkülöztünk, éheztünk. A nagy szárazság után 

(1946) nem volt mit ennünk. Alig jutott reggelre egy csésze tej, azt is a szomszéd faluból hozattuk. Sokszor 

olyan éhes voltam, társaimmal együtt, hogy nem tudtuk levenni szemünket a tízóraizó gyerekekről, jött, 

hogy kiragadjuk kezükből az ételt.  

Szerencsém volt a megyei káderessel, aki rokoni alapon áthelyezett Vargyasra, ahol jobban ment 

sorunk.  

 

Csíkszereda, 2005. őszén.  

*** 
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Simén Domokos 
ny. unitárius lelkész 

Csíkszereda-Marosvásárhely 

Történelem, vagy legenda?
3
 

(A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredetéről) 

 

A csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor minden év pünkösd szombatján, és első napjára is 

elnyúlóan, immár földrészekre is kiható Mária-búcsúk színhelye. Híressé tette a templomot a benne lévő 

csodatevő ún. könnyező Mária szobra, ölében a kis Jézussal
4
. 

Orbán Balázs még 20-30 ezer katolikus jelenlétéről tesz említést
5
, ma már 200-300,és egyesek szerint 

talán 400 ezer embert is meg lehetne számolni ez alkalommal. ”Koldus és királyfi”, magyar és csángó, 

távoli földrészek lakói és a hazai és külföldi nem katolikus magyarok, sőt nem csak magyarok találkozó 

helye is a csíksomlyói pünkösdi búcsú. A világon élő magyarok legnagyobb létszámú találkozója ez az 

alkalom. 

A történelem folyamán kialakult szertartásrendje csak annyiban változott meg, hogy az ünnepi és a 

vallásos színhely ma nem Ferences-rendi templom, hanem a felette lévő Somlyó- hegy nyergét övező 

fenyves tisztásán tartják meg a búcsú fénypontját jelentő ünnepséget Házigazdák a ferences barátok; a 

katolikus egyház magas tisztségeit betöltő vezéregyéniségei közül hívják meg a vendégszónokot. A búcsú 

az előre megállapított és a médiában közölt program szerint, ma már akadálytalanul megy végbe. A rendet 

a „confraterek”
6
 és az arra előre kiválasztottak vigyázzák. A felvonulási menetet a gyergyóalfalviak indítják 

a hagyomány szerint. A legnagyobb érdem gyalog, templomi zászlóval és kereszttel Mária-énekeket 

zengve, csengetve, rendezett sorokban a helyi plébános vezetésével menni a búcsúra. Az így érkező 

„keresztalja népet”
7
 a somlyói templom előtt fogadják. Csodálatos a búcsún lévő rend és fegyelem 

komolysága, a hullámzó, meg nem szűnő áhítatos tömeg zarándoklása, éneklése. (Csak zárójelben kívánom 

megjegyezni, hogy az egyre duzzadó létszámú, nem csak zarándoklók, hanem ünneplő és találkozásra jött 

sokaság, a régi rend lazulásának jeleit kezdi mutatni). A búcsúról mindenki zöld nyírfaággal a kezében tér 

haza
8
. 

Minden búcsúnak van kezdete, oka és története, így a csíksomlyóinak is. A katolikus források szerint 

1727-ben kolozsvári Pál jezsuita atya volt az, aki az akkori pünkösdi búcsú alkalmával - mint ünnepi 

szónok - a búcsú eredetéről ,okáról és kezdetéről először beszélt. Szerinte az ok, az eredet és a történelmi 

időben a kezdet a kolozsvári jezsuiták Domus históriájában van megírva, amit ez alkalommal ismertetett, és 

a ferencesek kérésére megengedte, hogy a kolozsvári jezsuiták Domus históriájából páter Páterffi Domokos 

atya kimásolhassa és a csíki szerzeteseknek hazahozhassa azt
9
. (Nem az én tisztem annak eldöntése, hogy 

volt-e Domus históriájuk abban az általa idézett korban a kolozsvári jezsuitáknak, és ha volt, a történet 

megvolt-e abban?). 

Kolozsvári Pál atya szerint a búcsú eredete, oka, kezdete és története a csíksomlyói templomban lévő 

csodatévő Mária-szobor és János Zsigmond fejedelem köré van csoportosítva. Ezt a történetet azóta 

elismertnek és hivatalosnak tartja mind az egyházi, mind a világi történetírás. (Egyháziak: Péterffi Károly, 

Losteiner Leonard, Patrik János, Veres Lajos és mások; a világiak közül először érdemlegesen Cserei 

Farkas írt róla). 

A csíksomlyói búcsú történetét és eredetét, Cserei Farkast idézve dr. Endes Miklós csíki származású 

történész így adja elő. Idézem: ”A székelyek, amióta a scithiai pogányságból kitértek, mindenkor a sok 

rendbeli bajok, veszedelmes idők és a fejedelem változása között is az igaz hitben megmaradtak. Elfajulván 

tőle a Blandrata György dögletes tudománya után az ifjú János király arra vetemedik, hogy már becsülete 

sem volt előtte senkinek, hacsak szentháromság-tagadó nem volt, végzést is írva az 1566. esztendőben, 

                                                 
3
 Elhangzott a Dávid Ferenc Egylet 1998. október 25-én tartott estjén, Budapesten. In: A hit Isten ajándéka 1568-1993. 

Kongresszusi különkiadás. Torda. 1993. 12-23. 
4
 Csíksomlyó a Székelyföld Rómája. Székely Útkereső Irodalmi és Művelődési Folyóirat Kiadása. Székelyudvarhely 1998. 9-10. 

5
 Orbán Balázs: Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. Pest. 1868. II.5. 

6
 Confrater: magyar értelmezése a latin szónak: hivataltárs, tiszttárs, oltártestvér. Egyháztársulatok keretében áhítatos célokra 

való szabad egyesülések. A csíksomlyói templomhoz 10-15 családot confraternek neveztek-választottak. , kiknek a város 

életében is előjogaik voltak. A cím, ill. a tisztség öröklődő 
7
 Keresztalja nép: Máriás zászlóval, keresztet vive, 4-6-os sorban egy községből somlyói búcsúra zarándoklók. 

8
 A hagyomány úgy tartja, hogy a győztes csata után hazatérve a zöld nyírfaág lengetésével adták hírül az itthoniaknak 

győzelmüket. A győzelem jelének tartják. 
9
 Csíkszentsimoni Endes Miklós: Csík- Gyergyó- Kászon- székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest. 

1937. 67. (Továbbiakban: Endes M.) 
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szent András napján, hogy az erdélyi birodalomban mindenek Blandrata Györgytől függjenek, s a tőle 

választott papoktól hallgassanak, akik pedig ezeket háborítanák, mint hitetlenek, úgy büntetődjenek. E 

végzés mellé nem akarának állani a csíki székelyek; kerülgeti őket János király ígéretekkel s 

fenyegetésekkel is, de úgy sem mehetne semmire velük; felmérgelődék azért, s a következő 1567. 

esztendőben sok fegyveres népet bocsáta rájuk, hogy erőszakosan kitérjenek az igaz hitből. Vala (Gyergyó-

) Alfaluban egy buzgó lelkű, istenfélő megyés pap, István nevű. Ez jobban is felbuzdítá álhatatosságra a 

népet. Elszánák magukat, vagyonukat és életüket a régi szent hitüknek az oltalmára (...). Azt végezték, 

hogy ilyen utolsó veszedelemben, az egész nép fejenként (...) e szent képhez gyülekezzenek (ti. a Mária- 

szoborhoz), s egy szívvel-lélekkel könyörögjenek az Istenhez, hogy (...) tekintse őket ilyen nagy 

szükségükben (...). Egyben is gyülekezvén (...). Mire megérkezik azonban, hogy Udvarhely felől 

nyomulnának feléjük a hadak, ennélfogva kiválogatták maguk közöl, valaki csak fegyvert foghatott, s 

rendbe állították őket (...). A fegyveres nép hasonló kép imádkozva eléje kezd vonulni János király 

hadának. Szembe találkozván, fegyverre kele közöttük a dolog (...), felülfordulának a csíkiek, s a király 

hadának jórészét levágták, a többi nyakra-főre vissza szalada. Elvégződvén a verekedés, visszafordulának 

hazafelé a csíkiek, s amikor közelgettek volna a klastromhoz, eléjük ment az ott-hon maradt nép, 

kimondhatatlan örömmel fogadták egymást, s együtt zengő dicséretekkel a templomba sietének, hol a 

nagyhatalmú Szűznek a szép képe előtt hálát adának az Úristennek, hogy őket az igaz hit üldözőitől 

megmentette. Történék a dolog 1567-ben pünkösd szombatján. Annak emlékezetére most is minden 

esztendőben azon napon egybegyűlnek oda, de nem csak Csíkból”
10

. 

Csereinek ez a tudósítása hiteles és elfogadott történelmi ténnyé vált anélkül, hogy a 16. századot 

ismerő és értő történészek bírálat alá vették volna az ismertetést
11

. Ez a történet első hallásra is kerek 

egésznek, megszerkesztett elbeszélésnek látszik. Azonban a benne foglalt ellentmondások azt bizonyítják, 

hogy egy későbbi kor, a 18. század felfogását vetítik vissza a 16. századra. Az idézett történet hitelességét 

rontják és kétségessé teszik az alábbi 12 pontban foglalt fontosabb ellentmondások, melyeket a 

következőkben ismertetek: 

1. Nem a Blandrata „dögletes tudománya” az oka annak, hogy a katolikus egyház már 

1550-ben az evangélikusba ágazott, később reformátusba, hiszen ez időben a fejedelem még 

gyermek és Blandrata még nincs Erdélyben. 
2. 1556-ban kezdődik a dávidferenci „útkeresés” ideje, de valóságosan és törvényesen az országgyűlés 

nyilvános szentháromság - tagadást nem ismer. 

3. Az 1556-os szent András napi „végzés” szövegének a végén világosan van nevezve, hogy az az 

ortodox egyház papjaira vonatkozott
12

. Szeretném kiemelni azt, hogy ez a „végzés” nem kiirtani akarta a 

betelepülő és már itt levő románság vallását, hanem babonáikat akarta „keresztényibbé” tenni. Ezt igazolja 

az a tény is, hogy a fejedelem Lámkeréken egy házat adományozott az ortodox püspöknek, a következő 

indoklással: „… az Isten igéjének nemzete közti munkásságáért.” Megjegyezni  kívánom, hogy a román 

történészek ezt az országgyűlési végzést másként értelmezik. 

4. Az András-napi végzés nem vonatkozhatott a katolikusságra, mert az törvényesen bevett és így 

védett vallás volt, de a csíkiek sem voltak román nemzetiségű ortodoxok. 

5. Az 1562-es székely felkelés utáni segesvári büntető, megtorló rendelkezések nem csak a csíkiekre 

voltak fenyegetőek, ahol 6 család 210 jobbággyá minősített székely telkét kapta adományba, hanem az 

egész székelységet sújtotta, főbbeket sem kímélve, hisz szárhegyi Lázár István és homórodszentpáli Kornis 

Mihály másokkal együtt 1564. június 30-án is a börtönbe voltak. János Zsigmond sem szép szóval, 

kedvezménnyel, sem fenyegetéssel nem „kerülgette” a csíkieket katolikus vallásuk miatt. 

6. Egyetlen egykori történeti forrás vagy adat sem említi azt, hogy a „felmérgelődött unitárius 

fejedelem” 1567-ben „sok fegyveres népet” bocsátott volna Csíkra azért, hogy a katolikus vallásból az 

unitáriusba kényszerítse őket. Még az ellenségei sem tudnak róla semmit. 

 Itt kívánom leszögezni azt a tényt, hogy az unitárius vallásról csak az 1568. évi tordai országgyűlést 

követően beszélhetünk; mint ”recepta religioról”, a bevett vallás egyházáról az 1571. évi marosvásárhelyi 

országgyűlés végzése után lehet csak szó. Tehát 1567 pünkösdjén sem unitárius vallás, sem unitárius 

egyház, sem unitárius fejedelem nem volt. Így csak legendának kell tartanunk a János Zsigmond 1567 

pünkösdjén a csíkieknek a katolikus vallásról az unitáriusra való fegyveres áttérítési kísérletét. 

                                                 
10

 Endes M. i. m . 65-66. 
11

 Révai Lexikon V. 64. A Cserei Mihályra vonatkozó jellemzés Farkasra is ráillik: „Megírta (...) részrehajlással (...) és 

közvetlenséggel. 
12

 Endes idézésében, melyet Csereitől vett át. 



 

 23 

7. A gyergyóalfalvi István nevű pap kiléte sem bizonyított. Az egykori írások egész Gyergyóban két 

névtelen plébánosról tesznek említést, a helység megnevezése nélkül. Feltételezem, hogy 

Gyergyószentmiklós és a Lázárok szárhegyi kúriája nem volt pap nélkül. Megemlítem, hogy egy sírkő van 

Gyergyóalfaluban, „István pap” felírással, de ez egy későbbi, utólagos alkotás, annak bizonyítására, hogy ő 

volt, és ezért az elsőség az alfalusiakat illeti meg a búcsúkor. 

8. Az egész nép „fejenkénti felkelés”-re vonatkozó parancsát egy egyszerű pap abban az időben sem 

adhatta ki a székely törvények szerint. Azt csak a szék kapitánya vagy a fejedelem (rajta keresztül) adhatta 

ki, másként a lázadás bűne állt volna fenn, mint 1562-ben. Ez időben Csík szék kapitánya és bírája a 

csíkszentkirályi Andrási Márton és Péter volt, kik katolikus létükre is János Zsigmond hűséges emberei 

voltak. A Báthori-Bekes összecsapáskor az unitárius Bekes pártján való állásért kellett elmenekülniük 

Erdélyből, ők tehát fejenkénti felkelésre parancsot nem adhattak. 

9. Nem hiszem, hogy a búcsúra a templomi zászlók mellett fegyverrel mentek volna. 

10. Időbeli lehetetlenségnek tartom azt, hogy a már Udvarhely felől nyomuló fejedelmi hadról tudomást 

szerezve fel tudták volna „verni” Csíkot-Gyergyót, a fegyverforgatókat kiválasztani, Mária lábánál 

imádkozni, hadrendbe állani és a Nagyerdőn lévőn „Lónyuggatóhoz” a tetőre kivonulni, csatarendbe állani. 

11. Azt, hogy a csíkiek levágták volna a fejedelmi sereg nagy részét, és ennek sem a büntetést, sem a 

megbocsátást illetően semmi nyoma nem maradt, még a kort alig ismerők sem tudják elhinni. 

12. A búcsú kezdetének minden forrás pünkösd szombatját teszi, mikor a csíki és a gyergyói 

katolikusok a fejedelmi sereggel megküzdve, győztek, megvédve így vallásukat és egyházukat. 

Más búcsúk látogatottságával összevetve a csíksomlyóit, mely országrésznyi népet mozgat meg, valami 

mélyebb, másabb magyarázatot kell sejtenünk. Magukénak tekintik a magyarul alig tudó csángók, kik 

napokig gyalogolnak, a kászoniak, a háromszékiek is, nemcsak a csíkieké-gyergyóiaké a búcsú. A 

magyarázatát a hagyományban látom. Eszerint régen, a pogány korban, a Somlyó hegyén a Napistennek a 

kultusza volt. Most is az ősi, régi búcsúsok napkeltére kimennek a hegyre, hogy a napfelkeltét ott lessék 

meg, mert „sehol olyan sokáig nem lehet napba nézni, mint ott”, néha látható a napban a „Babba Mária”, a 

„Napkirálynő”, „Mária a napba öltözött Asszony”, a hagyomány szerint. Onnan zöld nyírfaággal térnek 

haza. Az elmúlt évben még a kegytemplom egy oldalbenyílójában láttam azt a két kerek követ, melyet a 

Somlyó hegyéről hoztak le, rajta ugyanaz a nap jele volt bevésve, mint a székely kapuk faragásán 

(alsócsernátoni-csíkszeredai múzeum, a máréfalvi kapuk, stb.). 

Összefoglalva az idézett történetet és a vele kapcsolatos észrevételeimet, meg kell állapítanom azt a 

kétségnél is erősebb bizonyosságomat: a legendák földjén egy legendának születtet János Zsigmond és a 

csíksomlyói Mária bátorította és segítette a csíkiek lónyuggatói harca. A legenda születésére bátorságot és 

alkalmat adott a II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának leverése utáni ellenreformációt keményebb 

vonalának a bevezetése Erdélyben, mikor nemcsak legendákkal, hanem osztrák katonák erőszakosságával 

is sok protestáns helységben győzelemre vitték egyesek a bárói és a grófi címűket. 

Ehhez a legendához más változatok is csapódtak hozza, melyekről a dr. Dankó Imre prof. 

tiszteletére szerkesztésben levő, a Magyarországi Református Egyház keretében működő Doktorok 

Kollégiuma Vallási néprajz szekció által kiadásra kerülő könyvben bőven írtam. Csak röviden akarok 

megemlékezni arról, hogy „János Zsigmond akkori hadával Szentegyházát is felégették és elpusztították” 

;János Zsigmond azért mérgelődhetett fel egy évvel hamarabb, 1566-ban, mert küldött gr. Mikesnek, Csík 

vármegye főispánjának (!)
13

, egy más változat szerint 4 (9 ?) „új csemetét”, („unitárius papot”), hogy 

azokat ültesse el és öntözze, hogy az új vallás kikeljen. Mikes nyakig beültette a földbe, öntözte és 

„visszaírta a fejedelemnek, hogy a csíki éghajlat miatt kifagytak”. Egy másik változat szerint „a két 

Homoród- és Nyikó menti >unitáriusok< 2000-en írták alá a toborozási ívet, és ők támadtak, őket védték 

meg a csíkiek”. Sajnálatos, hogy mindezek a „toldalék-legendák” is nyomdafestéket láthattak, és az 1998. 

évi búcsú alkalmával a Duna TV is világgá szórta azokat. 

Talán túl hosszasan tárgyaltam a csíksomlyói búcsú történetét a megjegyzéseimmel, de az volt a 

szándékom, hogy felkeltsem mindnyájukban azt a kérdést, hogy elhiggyük-e, vagy legendának tartsuk-e a 

történetet?. A történelem nem a hit, hanem a tények bizonysága! 

A tények pedig a következők: (7 pontban szedve a lényegesebbeket) 

1. Sehol egyetlen írásos feljegyzést sem találtak eddig róla, csak a 18. században. 
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 Székely Oklevéltár. Szabó Károly szerkesztésében. Kolozsvár. 1876. I. 153-154. (Továbbiakban: Sz. O.) 
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2. A csíksomlyói búcsú eredete sokkal régebbi 1567-nél. Az első írásos említése a búcsúnak 1444. 

január. 27-én  IV. Jenő pápa által kibocsátott bullában van
14

. Eszerint “…a híveknek nagy tömege szokott 

összegyűlni ájtatatosságnak okából és gyakorta nem szűnik meg odaözönleni”. A pápa mindazoknak, akik a 

somlyói szent Ferencrendi kolostor Szűz Mária tiszteletére szentelt templomát Sarlós Boldogasszony 

napján (…) estétől másnap estig látogatják és a javításra adakoznak, a rájuk kiszabott vezeklésből hét 

esztendőt elenged”
15

. Az időben egy másik Mária-szobor állott ott. A mostani pater Losteiner történetíró 

szerint a mohácsi vész után szállt alá az égből, hogy Csíkot a terjedő pogányságtól - értsd 

protestantizmustól- megvédje
16

. Tehát a búcsú kezdetének ideje, oka nem ismert, így János Zsigmondra 

nem vonatkoztatható “emlék”,vagy “emlékeztető” az. 

3. Minden forrás pünkösd szombatjára teszi a búcsú idejét. Az erről írók különböző korszakban három 

évszámot jelölnek meg. Leonard Losteiner, 18. századi szerzetes az 1556. évre időzíti a történteket. Ekkor 

János Zsigmond még nincsen itthon, 1556. október 22-én érkrzik haza Lengyelországból
17

. 

Az 1559. évre hivatkoznak a Révai Lexikon, Orbán Balázs mások mellet a templomkertben lévő 

Nepomuki Szent János kápolna oldaláról a templomba került, majd onnan is eltűnt emléktábla, melynek ez 

a pontos másolata: EMLÉKEZETÉRE AZON GYŐZDELEMNEK, MELYET 1559-BEN PÜNKÖST 

SZOMBATJÁN EZEN A HEJEN NYERT IFIBB JÁNOS SIGMOND KIRÁLY HADA ELLEN AZ 

MAGA SZ(ent) HITÉT VÉDELMEZŐ SZÉKELY NÉP. EZEN ALKOTMÁNYT EMELTE SEP(si) 

SZ(ent) IVÁNYI LIBER BÁRÓ HENTER ANTAL AZ KRISZTUS RENGYÉNEK ARANY 

KERESZTES VITÉZZE, AZ APOST(oli) KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI FELSÉG ARANY KOLTSOS HÍVE 

ÉS NEMES ANYA UDVARHELY SZÉK FŐ KIRÁLY BIRÓJA. 1817
18

. Az “ezen a helyen” azt jelenti, 

hogy oda, a Lónyuggatóra volt készítve, de nem találták azt a helyet. Így került a kis kápolna külső oldalára 

akkor. 

Ez évben Izabella, János Zsigmond anyja még él, Izabella nevében János Zsigmond írta alá 1558-

ban Csíkszereda várossá nyilvánításának adománylevelét. 

A harmadik időzítés, az utolsó, 1567, az említett kis kápolnácskával szemben, egy kőoszlopon a 

következő szöveggel ma is áll: EMLÉKEZETÉRE ANNAK A KÉT CSATÁNAK, MELYET A CSÍKI 

SZÉKELYEK VÍVTAK ÖNVÉDELMI HARCUKBAN A TOLVAJOSTETŐN. EGYIKET GYŐZTESEN 

MEGNYERTÉK JÁNOS ZSIGMOND FEJEDELEM TÁMADÓ HADA ELLEN 1567. MÁJUS 17. A 

MÁSIKAT ÁRULÁS FOLYTÁN ELVESZTETTÉK ALI BASA BETÖRŐ TÖRÖK TATÁR HADÁVAL 

SZEMBEN 1661. OKTÓBER 21.
19

 Az 1567. esztendőre való időzítés a kegytemplom bejáratánál, egy 

oszlopon így olvasható: A CSIKI ÉS GYERGYÓI NÉP 1567-BEN PÜNKÖSD SZOMBATJÁN 

FEGYVERREL VÉDTE MEG HITÉT JÁNOS ZSIGMOND HADAIVAL SZEMBEN, ENNEK 

EMLÉKÉT ŐRZI A PÜNKÖSDI BÚCSÚ.
20

 

Megvallom, az késztetett arra, hogy évekig foglalkozzam a csíksomlyói búcsúval, hogy a János 

Zsigmond ellen egy képzelt és Ali basa török tatár hadai ellen egy valóságos harc közé egyenlőségi jelet 

tettek. A valóságos csata megtörténtében kételkedtek Török Tamás unitárius és a csíki Fodor Sándor 

katolikus író, Csíkszereda egyetlen díszpolgára is, írásaikban. 

A három különböző év (1556-1559 és 1567) egyazon történettel kapcsolatban, az esemény 

valódiságát kizárja. 

4. A vallásterjedés és terjesztés János Zsigmond-i módszere határozottan le volt 

szögezve: „Nem fegyverrel, erőszakkal.” ”Az Isten igéje szabadon hirdessétek”, „mert a hit 

Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon”.
21

 A 

hitvallás és Védiratban 1567-ből keltezve ez áll: „….a szentírásban sehol sem olvasták, 

                                                 
14

 Fodor Sándor: Tíz üveg borvíz. Tűnődés séta közben. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest. 1979. 114-115. lapokon latinból 

magyarra fordítva. 
15

 Orbán B. i. m. II. 12. 
16

 A csíksomlyói zárdában maradt két kéziratos mű. Az egyik: „Chronologia Topografica Chronographica provincia 

Transilvaniae et Siculae descriptio”, a másik „Topografica”. 
17

 Mind Orbán, mind Endes hibásan közli. Saját másolásomba hozom. 
18

 Csíkszereda várossá nyilvánításának 440. évét ünnepeltük ez év augusztus 8-9. napjain. Mivel Csík széknek nem volt állandó 

központja, János Zsigmond úgy segített ezen, hogy Martonfalva, Zsögöd, Csíktaploca és Várdotfalva határainak találkozásánál 

egy „szék-központnak megfelelő helyet szakított ki”. Így alakult ki „mesterségesen” Csíkszereda, János Zsigmond 

pártolásával. A szék vitális kérdését megoldotta. 
19

 Saját másolásomban. 
20

 Saját másolásomban. 
21

 A tordai 1568-as ediktum. 
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hogy Isten igéjét és a vallást tűzzel-vassal kelljen terjeszteni: Krisztus országa népe és 

annak áldozata önkéntes, fegyverrel és fenyegetéssel az evangélium elfogadására nem 

kényszeríthető, önként engedelmeskedik az.”
22

 Írhattak volna-e ilyent, ha a lónyuggatói 

csata megtörtént volna? Nem!! 

5. A Nepomuki kápolna mellett levő egy másik kőoszlopon a következő szöveg és 

évszám is valamilyen magyarázatot ad a búcsúra látogatók gyarapodására vonatkozóan: AZ 

( )MEGKEZDETT PÜNKÖSTI BÚCSÚJÁRÁSUNK EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTÁK A 

HÁROMSZÉKIEK 1882
23

 

6. A székelyudvarhelyi fejedelmi vár parancsnoka ez időben a székely autonóm 

törvényeket és szokásokat gyakran erőszakosan is megsértő, hithű katolikus vallású Telegdi 

Mihály volt. Róla tudjuk, hogy közvetlenül a tordai 1568-as vallás- és lelkiismereti 

szabadság törvényének a kihirdetése után, az egész vidéken üldözte az „új vallás követőit.” 

Ismerjük a fejedelemnek a Telegdihez írt szigorú parancsát, mellyel megtiltja az új hit 

követőinek (lényegében az unitáriusoknak) az üldözését.
24

 Telegdinek 400 lovas és 400 

gyalogos katonája volt a várőrségben; ha Csíkra támadás történt volna a Homoród és a 

Nyikó vidéki unitáriusok részéről, ő biztos, hogy megakadályozta volna. A maga 

kezdeményezése szóba sem jöhet, hisz Endes szerint katonái nagy része Csíkból- 

Gyergyóból volt, ő maga pedig hithű katolikus.  

7. Szíves figyelmüket kimerítve, még egy észrevétellel hadd toldjam meg az eddigieket, 

mely enyhén túlozva „gyanúba keverheti” János Zsigmondot. Az 1566.december 13-án 

kezdődött szebeni országgyűlés végzése szerint, a szászsebesi vár felépítésének a 

költségeihez a székelyeknek is arányszámuk szerint hozzá kellett járulniuk (kapuszám 

szerint 25 dénárral). A költségek felét a fejedelem állotta. Az adó begyűjtésével az 

országgyűlés a fogságból kikerült homoródszentpáli Kornis Mihályt bízta meg. Maros- 

Udvarhely és Csík (-Gyergyó) székeket személyesen falunként járta be. Ha figyelembe 

vesszük, hogy az első két szék közel 300 helységét az 1567. év telén kezdte meg összeírni, a 

téli időjárást, a napok rövidségét, véleményem szerint Csíkba a búcsú ideje körül érhetett. Itt 

az összeírás szerit a sorrend a következő volt: Tapolca, Várdotfalva (a mai Csíksomlyó), 

Zsögöd Mártonfalvával, mely helységek ma mind Csíkszeredához tartoznak, beolvadtak. Az 

adóbegyűjtés minden ellenállás, zavargás nélkül ment végbe. Ez az egyenlet királyi 

parancsra kiszállt küldöttség járt ez időben Csíkban, mely egy pár katonából és írnokból állt. 

A később unitáriussá lett Kornis akkor valóban fejedelmi katonai kísérettel járt ezen a 

vidéken, de neki határozottan meg volt szabva a feladata: a 25 dénáros adó begyűjtése. 

Későbbi unitárius volta gyanúba keverhetné Kornist.  

Összefoglalva a fentieket, a címben foglalt kérdésre a véleményem és a válaszom az, 

hogy a csíkiek és a János Zsigmond közti lónyuggatói harcot egy történelmivé erőszakolt 

legendának tartom: meg nem történtek. Ebben a harcban egyik fél sem győzött, mert 

támadás sem a fejedelem, sem az unitáriusok részéről nem volt. Ha támadás nem volt, 

védelmi harc sem lehetett, csak a legendák világában. 

Ezt az igazságot hallgatólagosan tudomásul veszi-forma, székelyesen, a katolikus 

egyház is. A millecentenáriumra három keresztet szándékoztak felállítani a Tolvajos-tetőn, 

az Udvarhely felé nézőre már ráírták az 1567-es évszámot, a csíksomlyói búcsú kezdetére és 

okára célozva. Tiltakozásomra 1442-es évszámot írtak helyette mely ma is ott látható. 

                                                 
22

 Jakab Elek: Dávid Ferenc emléke. Elítéltetése és halála háromszázados évfordulójára. Budapest. 1879. 83. 
23

 Saját másolásomban. A zárójel helyén egy felesleges I, vagy J betű van. 
24

 Sz. O. VIII. 291. Latin szövegét Péter Lajos egykori latintanárom fordította magyarra 90 éves korában, „szórakozásból”. 

Birtokomban van. 
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Szükség van a csíksomlyói búcsúra, mert a magyarság legnagyobb rendszeres 

demonstratív gyülekezése. Ha nem volna , ki kellene találni, mert felekezeti jellegén keveset 

változtatna, ám többet használna. 

Végül megemlítem azt, hogy 1997-ben tiltakozást fogalmaztam meg Egyházkörünk 

nevében, a kolozsvári püspökségünkön keresztül a gyulafehérvári érsekség címére, melyben 

kértük, hogy vegyék figyelembe a történelmi tényeket, és többet ne hozzák kapcsolatba 

velünk, unitáriusokkal és János Zsigmonddal a csíksomlyói búcsút. A válasz ez évben jött 

meg a püspökségünkre a gyulafehérvári érsek, Főt. Jakubinyi György aláírásával, melyből 

idézve zárom előadásom: 1998. június 3. ”Biztosítom Főtisztelendőségedet, hogy fogadalmi 

búcsúnkat - ahogy azt az ősök fogadták - nem használjuk fel felekezeti torzsalkodásra. Ami 

sérelem pedig emberi gyarlóságból felmerül, azért bocsánatot kérünk”. 

… Én is bocsánatot kérek a figyelmük hosszas igénybevételéért és köszönöm 

türelmüket, hogy végighallgattak. 
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Pásztohy Enikő 

tanárnő, Csíkszereda 

Pünkösd a természetjáró szemével 
 

 

 

 
Zergeboglár - (Trollius europaeus) Fekete kökörcsin – (Pulsatilla nigricans) 

 

Pünkösd nemcsak egyházi ünnep, hanem az összmagyarság találkozásának ideje is. Ilyenkor virágdíszbe 

öltöznek a rétek, amely örömet okoz minden természetkedvelőnek. Ilyenkor nyílik például a zergeboglár (Trollius 

europaeus), melyet Székelyföldön pünkösdi rózsának  neveznek. Máshol, például Magyarországon a bazsarózsát 

illeti ez az elnevezés. 

A zergeboglár a havasi rétek dísze, enyhe illatú feltűnő és mutatós virágaival, mely erdőszéleken, réteken, 

lápréteken él. A jégkorszak hideg klímájának emlékét őrző maradvány (reliktum) növény. Kedveli a humuszban 

gazdag talajt. Középtermetű, tőlevélrózsás, kevéssé elágazó szárú növény. Sötétzöld tenyeresen összetett levelei 5-7 

tagúak. A megnyúlt szár végén magányosan ülő virágainak lepellevelei összeborulva gömbölyded fejecskét alkotnak. 

Ez is egy jellegzetessége a zergeboglárnak, hogy lepellevelei aranysárga színűek. 

Érdekes szimbiózis alakult ki a növény és egy rovar között. A növény nem önbeporzó. A beporzást a természet 

egy olyan apró légyre  rótta, amely éppen csak befér a virág közepén levő lyukon. A nőstény légy a virág bibéjébe 

rakja a petéit. A lárvák befúrják magukat a magházba, ahol a magkezdeményekből táplálkoznak. A lárvák okozta kár 

azonban elenyésző, így is teljes értékű magok tudnak kifejlődni.  

A zergeboglárt más vidékeken nevezik még ebürömnek, oláhrózsának is. Mérában a ló vagy a szamár kantárját 

díszítették vele, egyúttal óvóhatást is tulajdonítva neki. Különben a növény protoanemonin tartalma miatt gyengén 

mérgező. 

Főleg Nyugat-Európában sokfele ültetik kertekben, ágyásokban, sziklakertekben és vágóvirágként is termesztik a 

hibridjeit. 

Csíkban az Olt árterülete nyár elején sárgállik a zergeboglártól. Zsögöd mellett a Csihányosban, Dánfalván a 

Dugásfürdő melletti réten, Nagytusnád mellett az Olt partján kaszálni lehet, olyan mennyiségben virágzik. Ezért 

csodálkoznak értetlenül az emberek, hogy akkor miért védett? Legnagyobb veszélyt a fennmaradásáért a talajvízszint 

csökkenése, a legeltetéssel járó taposás, az emberi gyűjtőszenvedély jelenti. 

Pünkösd idején más, akkor virágzó növényre is gondoljunk. Ilyen például a fekete kökörcsin (Pulsatilla 

nigricans), amely pünkösd táján a Kis-Somlyó oldalát díszíti. Szerencsére nagyon ritka, hogy teljes virágzási ideje 

egybeessen a búcsú idejével, amikor a zarándokok tömegesen tépik és a taposással is nagy kárt okoznak. Sajnos az 

egész vegetációs időszakban más virágos növényeknél is tapasztalhatjuk, hogy az áltermészetbarátok ölszámra 

szakítják le a különböző szebbnél szebb virágokat, majd a hervadás első jeleit észlelve eldobják, például 

Szentegyházán a nárciszfesztivál alkalmával. 

Érdekes jelenségre figyelhetünk fel pünkösdkor. A zarándokok nagy része a különböző kegytárgyakon kívül 

nyírfaágakat visznek haza magukkal. Aki teheti, az a Szűzanya lábához érinti az ágakat abban a hitben, hogy a 

Szűzanya áldását viszik haza. Ezt az ágat nem szabad eldobni és a tisztaszobában szokták őrizni a következő 

pünkösdig, amikor új ágat hoznak és a régit elégetik. Ennek a nyírfaágnak a biztosítása érdekében a zarándokok 

vagy az ezt árusítók tömeges pusztítást végeznek a kegyhely környéki nyírfaállományban. 
Fontos lenne, ha mindenki megértené, hogy lehet a természetet úgy is szeretni, hogy ne tépjük le a virágokat és 

ne törjük le az ágakat. Tiszteljük az életet minden élőlényben, így a növényekben is, hogy még sokáig 

gyönyörködhessünk bennük!  
Forrásanyag:  1.Péntek János – Szabó Attila: Ember és növényvilág. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest,1985. 

2. Környezetvédelmi lexikon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1993. 

3.Pomjánek Béla: A havasi rétek dísze, a zergeboglár. Hargita Népe. 2004. V. 29. 

4. www.növénykatalógus.hu 
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István Lajos 
ny. néprajzkutató, Korond 

Népünnepély Csíksomlyón (1941. május 18.) 

 

Régi írásaimat rendezgetve kezembe került az 1941. május 21-én a helyi KALOT-egylet péntek esti 

gyűlésén tartott beszámolom. 

1941. május 16-án (úgy emlékszem, vasárnap volt) tartották Csíksomlyón a KALOT-seregszemlét. 

Ezen Korondról részt vett Simó Mihály, Balázs Baba József, Palkó Domokos és István Lajos, e sorok írója. 

A beszámolom a következő: 
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Ez év májusában éppen 65 éve, hogy a KALOT vezetősége megrendezte ezt a szép „népiünnepélyt”, 

melyre felvonult Csík környékének színe-java. 

Úgy érzem, megéri utódainknak szólni erről a szép ünnepi rendezvényről. 

(István Lajos) 

 

* KALOT-dokumentum. Első közlés. 
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KALOT – SEREGSZEMLE CSÍKSOMLYÓN 

Pünkösd, 1941. május 18. 

 

„Nagyon nagy jelentősége volt továbbá 1942-ben [téves az évszám, helyesen: 1941. május 18.– B.J.] a pünkösdi 

búcsú alkalmával rendezett szabadtéri játékoknak. A gondolat Muharay Elemérben fogalmazódott meg. 

Kihasználván a pünkösdi búcsú tömegmozgását, fönn, a két Somlyó (Kis-Somlyó, Nagy-Somlyó) közötti 

medencében rendeztünk szabadtéri játékot, méghozzá olyan anyaggal, ami valahogyan összeköthető a csíksomlyói 

búcsú tartalmával. Dúsgazdag és szegény Lázár  címmel egy bibliai játékot képzeltünk el, amit egy Bálint Vilmos 

nevű gyergyói pap írt [téves, helyesen csíkszenttamási – B.J.] műkedvelő társulatnak, ezt dolgoztuk fel szabadtéri 

színpadra, nagy díszletekkel. Mátyás király aranyszőrű báránya – ez egy mesejáték volt, amit Muharay rendezett. 

Volt egy nagy tánckórus, volt egy húsvéti „határkerülő” bemutatása - a madéfalviak vezetésével [Gál Tamás 

felcsíki esperes vezetésével – B.J.]. A szabadtéri játékon 70-75 ezer ember vett részt mint néző. Ez egyben felhívta a 

figyelmet magára a népfőiskolára is, mert tudták nagyon jól, hogy a rendezésnek és a szabadtéri játékoknak a gazdája 

a népfőiskola. 

Sikerült olyan tömegben összeszedni a szereplőket, hogy az Olt menti falvakból például 300 lovas vonult fel. Ott 

volt a FOX-híradó fotóriportere, aki hanyatt fekve, a földön fényképezte végig, ahogy vágtatnak a lovasok, és fölötte 

átúsztak a rohanó lovak. Olyan fölvételeket csinált [lásd az alábbi fotókat, melyeket Csúcs Péter csíkszeredai operatőr 

készített az említett filmről - B. J.], hogy később aztán Budapesten a filmgyárban mutogatták ezeket. Mindez 

lendületet adott magának a népfőiskolának is.” 

(Kaiser László: Magyar Ferenc. Életinterjú. Hungarovox Kiadó. Budapest, 2001. 41. o.) 

[A kiemelések tőlem – B. J.] 

 

 

   
 

„ Krisztusibb embert!” 
 

   
 



 

 32 

    
 

„Maradj meg, magyar!” (P. Kerkai Jenő) 

 

   
P Kerkai Jenő, a KALOT – alapító beszél 

 

 
Virágh László (Csíkszentimre) aranykalászos országos KALOT – főtitkár beszél

25
 

                                                 
25

 „Emlék az 1941 Május 18 án tartott „Kalot” seregszemléről, melyen, mint ünnepi szonok vettem részt a Székely Ifíjuság 

nevében.” KALOT-dokumentum. A fenti fotó és a hátoldalán levő kézírás első közlés. 
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„Műveltebb falut!” 

 

     
 

 

 
„Ezer székely leány” 
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Ősi székely lovas határkerülés 
„Életerős népet!” 
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„Dúsgazdag és szegény Lázár” 
(bibliai játék) 
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„Egyszer egy királyfi...”  

Mátyás király aranyszőrű báránya 

(énekes népi mesejáték) 
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KALOT- legények tánca (verbunk) 
Táncoktató: Ambrus Károly (Csobotfalva) 

 
„Önérzetes magyart!” 
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Köllő Nóra, XII. o. 
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda 

A ditróiak búcsújárása Csíksomlyóra az 1940-es években 
 

Dolgozatomban felszeretném eleveníteni az 1940-es években lezajlott csíksomlyói búcsújárásokat. 

Adatközlőm, Rózsika néni közel tízszer vett részt ezen a zarándoklaton. Ebből hétszer gyalog tette meg az 

utat Ditró és Csíksomlyó között.  

Csütörtök reggel indultak 1944-ben, s ez volt Rózsika néninek első útja. A plébános kikísérte a falu 

határában, lévő Güdüc-patakáig a búcsúsokat. Onnan már csak azok mentek tovább, akik elszántan 

elakartak jutni a Szűzanyához, hogy kifejezzék előtte tiszteletüket. Mikor beérkeztek Szárhegyre letértek a 

főútról, és egy mezei úton folytatták zarándoklatukat. Közben énekeltek, végezték a rózsafüzért és néha 

beszélgettek is. Tekerőpatakon újra a főúton haladtak tovább. Vaslábnál átvágtak a Gréces-hegységen, és 

így rövidítették útjukat. Innen Dánfalvába értek, és ott tértek nyugovóra, hogy kipihenjék az első nap 

fáradalmait. Itt csűrökben aludtak, amiket a helybeliek ajánltak fel jó szívvel. Péntek reggel innen indultak 

útra, új erővel és még nagyobb vággyal. Csicsóban szentmisén vettek részt, majd letértek a megyei útról, 

hogy kikerüljék Csíkszeredát. Mikor nagy sár volt kénytelenek voltak bemenni a városba, hisz a nagy víztől 

és sártól nem tudtak haladni. A szekerek, melyeken a csomagokat szállították, mindig a megyei úton 

haladtak, hisz nehézkes volt az ökröket, lovakat az erdőn keresztül hajtani. Általában éjjel egy két óra 

között érkeztek meg Csíksomlyóra. Itt egy barát fogadta és elkísérte őket a közeli gazdák csűrjeibe, hogy 

álomra hajtsák a fejüket. Péntek délután keresztutat végeztek a Jézus-kápolnájánál, jövet pedig bementek a 

Szent Antal-kápolnába és imádkoztak. Szombat hajnalban megkerülték a Kis-Somlyót és elvégezték a 

keresztutat, visszafelé rózsafűzért imádkoztak. Régebb volt egy kút, ahol megmosakodtak, miután 

visszatértek a keresztútról. Rózsika néni nagyon szerette ezt, hisz teljesen felfrissítette őt, mondhatni 

újjászületett. A borvízkútnál volt egy bazin (medence), körülötte fa padokkal. Abba térdig beleálltak vagy 

leültek a padra és ott vontatták elfáradt lábaikat. Délután kezdődött a nagy kikerülés. Hagyomány volt, 

hogy elől ment Gyergyóalfalu, mivel ők segítették legelőször a csíki népet a tolvajosi ütközetben. Ditró 

mindig a negyedik helyen volt. Miután véget ért a kikerülés visszajöttek a templom elé és ott 

befejezésképpen elénekelték a Mennynek királyné asszonya című éneket. A közeli falvak búcsúsai már 

aznap hazaindultak. A ditróiak vasárnap reggel köszöntek el a Szűzanyától és vitték az áldást az otthon 

maradt családtagjaiknak.  

1948-ban hazafelé jövet a gyergyóalfalviakat Vaslábnál kitámadták a románok. Annyira elfajult a 

helyzet, hogy a búcsúsok összetörték a keresztjeiket a nagy összecsapásban. Mikor ezt a hírt meghallották a 

ditróiak, úgy döntöttek, hogy nem állnak meg Vaslábon, hisz eredetileg ott kellett volna töltsék az éjszakát. 

Éjfél körül érkeztek meg Tekerőpatakra, de senki sem tudta kipihenni magát, ezért a reggeli szentmisén 

mindenki aludt el a fáradtságtól. Körülbelül du. két órára érkeztek meg Güdüc-patakához. Ott már várták 

őket. Itt mindenki üdvözölte családtagjait, majd közösen énekeltek, rózsafűzért végeztek, míg visszatértek a 

templom elé. A templomban misét tartottak pünkösd másodnapján, ezen vettek részt a hazaérkezett 

zarándokok. 

1949-ben közel ezer ember ment el Ditróból a csíksomlyói búcsúra. Talán érezték, hogy ez lesz hosszú 

ideig az utolsó zarándoklatuk. Mindenki csodálkozott, amikor megérkeztek, hogy milyen sokan vannak. 

Visszafelé Vaslábon nem tudtak átjönni, mivel az ottani emberek nem engedték el őket. Úgy gondolták, 

hogy az Isten megverte őket, a tavalyi „merényletük” miatt, amit az alfalviak ellen követtek el. Az eső 

elverte az egész termésüket, ezt büntetésnek tartották. 1949-ben volt az utolsó búcsújárás. Közel harminc 

évig betiltotta a rendszer a csíksomlyói búcsút. Csak titokban, szökve lehetett elmenni pünkösdkor a 

kegytemplomba. Még élt egy olyan hiedelem, hogy azok a fiatalok, akik ezen a zarándoklaton ismerkednek 

meg, azok az igazi társat lelik meg egymásban, és nagyon boldogok lesznek. 

Mikor megérkezett a ditrói kereszt a kegytemplom elé mindig az alábbi énekkel köszöntötték Szűz 

Máriát: 
„Köszönteni jöttünk, Szűz Mária 

Csudákkal tündöklő kegyes Anya, 

Mert te vagy bűnösök szószólója. 

Vedd kedvesen, Anyánk fáradtságunk 

Mostan bemutatott utazásunk, 

Ajánld fel érettünk Szent Fiadnak 

Nyerjél vigasztalást szolgáidnak.” 
Adatközlő: Trucza Rozália (szül. 1929), Ditró. 

Vezetőtanár: Mirk László 
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Nyulas Terézia, XII. o. 
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda 

Csíksomlyói búcsújárás a kommunizmusban 
 

 Nem új keletű ez a szokás, hogy pünkösd szombatján búcsúra mennek a zarándokok Csíksomlyóra, 

hiszen a korábbi századokban is mentek a Segítő Szűzhöz, sőt még a kommunizmus idején is, de akkor 

nem vonultak fel ilyen szépen, mint manapság, mert akkor tiltották. 

 Mindenki úgy jött, ahogy tudott. Például Miklós Terézke néni így nyilatkozott erről: „Egyes személyek 

jártak titokban. Hatalmasan ellenőrizték, mert ha három-négyet megláttak, hogy összetartoznak, már 

leigazolták, hogy hova mennek. Keresztekkel nem mehettek.” 

 Gyergyóremetéről 10-15-en jöttek, többnyire fiatalok. Bakos Károly kántor úr így emlékezik vissza 

ezekre az időkre: „Egy ifjúsági csoport összeverődött. Vasárnap jöttünk fel a vonattal. Fél 7-kor itt volt a 

vonat.” 

Keresztes Zoltán tisztelendő úr pedig biciklivel jött fel Csíkszentgyörgyről. 

 Madéfalváról egy alkalommal bejöttek a Szék útjáig – mesélte Kelemen Anikó néni – s ott egy „szekus” 

megkérdezte: „Nincs maguknak dolguk a kollektívben? Menjenek haza s dolgozzanak!” Vissza kellett 

térniük, de letértek a főútról, s kerülő úton mentek fel Somlyóra. Elhatározták, hogyha valaki megkérdezi 

tőlük, hova mennek, azt fogják válaszolni, hogy borvízért. „Olyan felemelő volt látni, hogy titokban jön sok 

ember. Egymást lélekben bátorítottuk” – mondta ugyancsak Anikó néni. 

 Nyárádremetéről gyalog jöttek a hegyeken keresztül, de csak kevesen. A gyimesi csángók szintén kerülő 

utakon érkeztek a kegyhelyre. Keresztalja ellenben sehonnan sem jöhetett. „ A háború után a gyergyóalfalvi 

keresztet a vaslábiak kitámadták – mondta Darvas-Kozma József atya – majd jött egy másik falu keresztje, 

a vaslábiakat elintézték, aztán nem merték zaklatni többet a kereszteket.” Tehát sokszor még verekedéssel 

is meg kellett védeni a hitet, így követelte a kor szelleme, s a székely nem hagyta magát.  

 A kezdeti durva erőszakot a viszonylagos enyhülés követte, de keretaljjal ekkor sem lehetett Somlyóra 

menni. A buszokat is betiltották Szereda és Somlyó fele, a vonatra meg nem adtak jegyet.  

 Ekkor rendezték Zsögödön a Tavasz a Hargitán fesztivált. Oda viszont közlekedtek a buszok. Ha 

vonattal mentek, Csíkcsóig vették a jegyet, mert azért a vonat megállt a szeredai állomáson. Sokan 

Zsögödön szálltak le s mentek Somlyóra. Mindenkit igyekeztek Zsögödbe terelni az elvtársak, de aki akart, 

az úgyis elment Csíksomlyóra. 

 Ha igazolták valamelyik zarándokot s megkérdezték, hova megy, valamit kellett hazudjon, pl. hogy 

megy a rokonokhoz. Ha bevallották volna az igazságot, rossz vége lett volna. Terézke néni ezt így fejezte 

ki: „Elfogták volna, megverték volna, kainul elbántak velük, mert volt ilyen, ez tiszta. Például Bőjte Csaba 

(dévai ferences) édesapja is úgy halt meg, hogy hatalmason elverték.” 

 Bakos Károly még középiskolás volt, amikor a búcsúra igyekezett. Behívták a rendőrségre a többi 

kántoriskolással: „ 9-re behívtak a rendőrségre, de Somlyón 9-kor kezdődött a szentmise. Megkérdezték: ki 

vagy, mi vagy, ki apád, ki anyád, hol tanulsz? Másfél órát eltöltettek, hogy ne tudjunk misére menni, de a 

fél 11-es misére úgyis kiértünk. A papokat is behívták, de hogy mit csináltak velük, nem tudom.” 

 Népviseletben csak úgy jöhettek, ha azt mondták, hogy mennek a zsögödi fesztiválra. Az öregek nem 

kellett tartsanak attól, hogy népviseletükért a fesztiválra terelik őket, mert nekik amúgy is az volt a ruhájuk. 

Terézke néni azt mondta: „Az öregek fehér harisnyáson, bakancsoson, fehér ingesen mentek a búcsúra. A 

régi menetben sarkos bocskorba mentek” 

 A zarándokok vittek magukkal a búcsúra élelmet, imakönyvet, imafüzetet, de csak eldugva, hogy el ne 

kapják. Akik azzal az ürüggyel mentek, hogy borvizet hoznak, korsót is vittek magukkal. 

  A templomot természetesen figyelték a milicisták, de nemcsak figyelték, hanem zavarták is a liturgiát. 

Ezt a ferences rendházban tartózkodó árvaházi gyerekekkel érték el céljukat, ugyanis bíztatták őket, hogy 

zavarják a népet.  

Egy zarándok csoport megkérdezett egy milicistát, hogy nem jön busz Somlyóra, azt felelte a milicista, 

hogy a búcsút gyalog járják.  

  A kommunizmus idején Áron püspök lóháton jött Csíksomlyóra, fehéringes csángólegények vették 

körül ötös gyűrűt alkotva. Egyszer valaki megkérdezte a püspök urat, hogy milyen dolog ez, hogy lóháton 

jön, amikor Jézus is szamárháton vonult be Jeruzsálembe? Ekkor egy bátor legény megfelelt neki: „A 

szamarak bementek Bukarestbe pártiskolába.” 

 Mindenki tudta, hogy vannak besúgók a tömegben. Balla Rózsika néni közelebbről is ismert 

egynéhányat: „Amikor volt a somlyói búcsú, a kultúra embereit küldték, hogy figyeljék meg, mennyien 
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vannak a templomban s a papok mit prédikálnak.” Kellett figyeljék, hogy az emberek nem szervezkednek-e 

„Pártunk és Kormányunk” ellen.  

 Nagyjából lehetett tudni, hogy kik a besúgók. Ez bizonyos jelekből felismerhető volt: az illető vagy nem 

tudott keresztet vetni, vagy az imaszövegeket nem tudta, vagy hallgatkozott s néha olyan kérdéseket tett fel 

egyik – másik zarándoknak, ami gyanút keltett a megkérdezett emberben, hogy ez is besúgó lehet. A 

besúgók azt figyelték, hogy az emberek mit beszélnek. 

 A búcsúsok nemcsak a szentmisén vettek részt, hanem a keresztutat is végezték a Kálvárián. Igaz, hogy 

egyesek félve, mások bátrabban, de végigimádkozták a keresztutat. Egyesek mezítláb mentek fel a hegyre, 

mert a cipő a hosszú gyaloglásban lesértette a lábukat. Fenn a Salvador-kápolnában térden csúszva körbe 

járták az oltárt háromszor. A néphit szerint, aki itt Isten elé tárja a kérését, az teljesülni fog. Visszafele 

búcsúágakat törtek s miután Mária lábához érintették, hazavitték. Ennek mondanivalója is volt: elsősorban 

hűség Máriához, majd azt is jelentette, hogy ha Isten megsegít, jövőben is jövünk. A búcsúág rendszerint 

nyírfaág volt. Tarisznyába téve vitték haza. Csíkszentsimonban úgy tartják, hogy minden levélre egy-egy 

Üdvözlégy Máriát kell mondani. A legtöbb faluban ezt így tartják. Csíkszentdomokoson a levelekre egy-

egy Miatyánkot mondanak.  

 A búcsúra nemcsak a környező falvakból jöttek, hanem Gyergyóból, Maros megyéből, Háromszékről is. 

Az úton végig imádkoztak, többnyire csendben és inkább Rózsafűzért. Általában a segédlelkészek 

kíséretében jöttek a hívek. A papok civilbe öltözötten érkeztek. Ha megtudták róluk, hogy búcsúra mentek, 

behívatták a rendőrségre s megfenyegették őket. Érdeklődtem a papoktól, hogy Gyulafehérvárról jöttek-e 

kispapok, de azt a választ kaptam, hogy nekik saját szigorú szabályzatuk van. 

 A szentmisét általában a ferencesek végezték vagy a környező falvak lelkipásztorai. Ők is gyóntattak a 

kolostor négyszögletű udvarában.  

 A Szék útján nem volt piac akkoriban, nem is engedték volna, hogy ott üzleteljenek. Himnuszokat sem 

lehetett énekelni, akkor hét világ dőlt volna össze. 

Egyesek a szentmise után lementek Zsögödbe, a Tavasz a Hargitán fesztiválra, mások borvizet töltöttek és 

hazatértek. Akik vonattal jöttek, már nem féltek annyira, hogy ne mertek volna énekelni, mert már úgyis 

részt vettek a búcsún.  
 

 

 

 

 

 

 

Karácsony Beáta, IX. o. 
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda 

Pünkösdről  
 

 A keresztények életében a pünkösd az egyik legszebb és legfontosabb ünnep. Azt ünnepeljük, hogy Isten 

elküldte a Szentlelket tüzes nyelvek formájában.  

A megfélemlített apostolok bezárkóztak, de a Szentlélek által Jézus bátorságot öntött beléjük és eljövetele 

után a templom előtti sokaságnak hirdették az örömhírt, hogy Krisztus halálával és feltámadásával 

megváltott minket. Azok a félénk apostolok, akik elfogatásakor megtagadták Jézust, most bátran kiálltak és 

Istenünknek vallották őt. Az első pünkösd napján Szent Péter apostol prédikálására mintegy háromezer 

ember tért meg és megalakult Egyházunk első gyülekezete Jeruzsálemben. 

 Mi is megünnepeljük a pünkösdöt, amikor kimegyünk Csíksomlyóra. A zarándokok gyalog a kereszttel 

jönnek. Mások autóval, vonattal vagy autóbusszal érkeznek. Rengetegen vannak mindig, mert erre a nagy 

ünnepre mindenfelől jönnek keresztények. A hegyen imádkozunk, hallgatjuk a szentmisét. Akik messziről 

jönnek, ételt is hoznak magukkal, és ott elfogyasztják.  

 Többen napokig is maradnak. Ezek általában már a búcsú előtti napon megérkeznek, illetve a búcsú után 

is martadnak, hogy többször is felmehessenek a kegyszoborhoz, a „Mária lábához”. Sokan kint a hegyen 

sátrat vernek, és ott maradnak, akár két-három napig is.  

 Pünkösd Egyházunk nagy ünnepe, és már nagyon várjuk, hogy kimehessünk Csíksomlyóra.  
 

Vezetőtanár: Tankó István 
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Fülöp Stefánia, XII. o. 
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda 

 

Pünkösdi emlékek 
 

Pünkösdről általában az embereknek a csíksomlyói búcsú jut 

eszébe, de én ebben a dolgozatomban nem éppen a búcsújárást 

írom le. 

Annak idején sem mindenkinek adatott meg, hogy eltudjon 

menni a búcsúra, így például a gyerekeknek vagy az öregeknek. 

A nagymamám,  Vizoli Erzsébet Alfaluban született és ott is 

nevelkedett. Öt kérdeztem a pünkösdről és ö elmesélte, hogy 

milyen volt, amikor még kislány volt, vagyis még általános 

iskolás. Akkor még nem vett részt a csíksomlyói búcsún, mert a 

szülök nem vitték el, mivel az út hosszú volt és csak nyűg lett 

volna a gyerek, és amúgy sem tudtak volna hazamenni a búcsú 

napján. A felnőttek így is a templom kórusába vezetett lépcsőn 

aludtak. A családban tehát az volt a szokás, hogy a nagymamám 

édesanyja járt búcsúra, otthon pedig az apa maradt. De nem 

azért mert ügyelni kellett volna a gyerekekre. Ahogy a 

nagymamám mondta, ők megbízhatóak voltak. Igaz, sokan 

voltak testvérekül és bizony rosszalkodtak is, de a szülők mégis 

megbíztak bennük, főleg mert több lány volt és a nagymamám a 

nagyobbak közül való volt.  

Azt az időt mesélte el nagymama, amikor körülbelül hatodik 

osztályos lehetett, és a vele egyidősek már Pünkösd előtt egy héttel megszervezték a királynéültetést. 

Délutánonként összegyűltek az utca gyerekei és elmentek a mezőre mezei virágot gyűjteni, hogy koszorút 

készítsenek a fejükre, vagyis slájert készítettek és tették a hajukba. Ezt mindenféle mezei virágból fonták 

össze. A fiúknak is kis csokrot tűztek a „mejükbe”. Úgy néztek ki, mint a menyasszony és vőlegény, vagyis 

királyné és király. Ez az egész faluban hagyomány volt, minden utca gyereke ki volt öltözve. A gyerekek 

nagyon várták ezt a napot, főleg hogy a falubeliek láthassák őket. Így mentek szép sorjába a misére, délután 

pedig vecsernyére. Nem öltöztek székelyruhába, mivel görög-katolikusok voltak. A misén a pap megáldotta 

őket, aztán mentek haza. Akinél jó nagy csűr volt, oda gyűltek össze a fiatalok, amit mezei virággal és zöld 

ággal díszítettek és nem kerti virággal, mivel a kertből nem szabadott szedni erre az alkalomra. Tehát ide 

gyűltek össze a 4, 5, 6 osztályos gyerekek mulatni, táncolni, akiket már idejében megtanítottak táncolni. 

Nagy asztalokat vittek be a csűrbe és szépen leterítették abrosszal. Az asztalra került mindenféle jó: 

pattogatott kukorica, málnacukorka, málnaszörp és néha előfordult a tészta is, de ezt csak a módosabbak 

tudták biztosítani. A zenéről is gondoskodtak, vagyis gondoskodott nagymamám férje, aki citerázott, 

furulyált természetesen segítséggel, ami mindig akadt. Péter édesapa nagyon szerette a gyerekeket, és amint 

a nagymama mondta, az édesapjától több szeretetet kapott, mint az édesanyjától, amit azzal magyarázott, 

hogy nagyon elfoglalt volt és hogy sokan voltak a családban. Elmesélte, hogy az édesapja csak egyszer 

ütötte meg vesszővel és azt az egyet máig sem feledte. Ezt nem a rosszaságáért kapta,  hanem,  mert a 

többiek is kaptak és mivel ő is velük volt, hát nem tehetett kivételt.  

A pünkösdi  mulatságban sokat táncoltak: csárdást, keringőt stb. A nagyobb fiatalok is szerveztek ilyen 

mulatságokat, de a kisebbek oda nem mehettek el, így hát nekik jó volt a csűrben is. A hagyományos 

ünnepi étel a töltelékes káposzta volt és a feledhetetlen mákos kalács. Utóbbi minden háznál volt, mivel 

mindenki termesztett mákot. Ha nem volt káposzta, mert elfogyott a tél folyamán, akkor „parét” készítettek, 

ami hasonlított a káposzta lapijához, csakhogy a tölteléket, amibe nem mindig rizskását tettek, hanem 

árpakását, útilapuba tették. Ezt a bizonyos árpakását Csomafalván őrlettek.  

Ezek voltak tehát az ünnepi ételek, a többi a  szokásos volt. Így ünnepeltek és töltötték el a pünkösdi 

napot otthon a fiatalok, ami nagyon emlékezetes lehetett számukra, mert a nagymamám olyan élménnyel 

mesélte, mintha csak pár éve történt volna.  

 
Adatközlő: Fülöp Erzsébet, 80 éves, Gyergyószentmiklós, Forradalom negyed 18. 
Vezetőtanár: Mirk László 
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Kovács Enikő, IX. o. 
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda 

 

Pünkösdi búcsú Csatószegen 
 

 A mi falunk népe a keresztaljával szokott menni pünkösdi búcsúkor Csíksomlyóra. Az azelőtti 

vasárnap a pap a szentmisén kihirdeti a gyülekező időpontját. A gyülekező általában fél hatkor szokott 

lenni a templom előtt és hat órakor van az indulás. A nép gyalog megy a kereszttel, de megy négy-öt szekér 

is, azok viszik a csomagokat. Az idősek, akik nem tudnak gyalogolni, de el szeretnének menni a búcsúra, 

szintén a szekéren ülnek. Ott imádkoznak.  

 A keresztalja élén két gyermek megy, két kicsi fehér lobogót visznek. Utánuk mennek a gyermekek. 

Ezután a lányok következnek, akik a fehér, hímzett lobogót viszik. Mivel ezt a lobogót mindig a fiatal 

lányok viszik, lánylobogónak is nevezik. Utánuk mennek a fiatal legények és viszik a két fiúlobogót. Ezek 

pirosak. Mellettük egy idősebb ember a magyar zászlót viszi. Az idősebb legények következnek, ők viszik 

a hármas keresztet. Ezt azért hívják hármas keresztnek, mert három rúd tartja a feszületet. Mindig három 

legény viszi a keresztet úgy, hogy mindig leváltják azokat, akik elfáradtak a kereszthordozásban. A 

lobogók minden falu keresztjének „köszönnek”: a búcsúsok a kereszt előtt megállnak és a lobogóval 

háromszor intnek a kereszt felé. A pap, a kántor és a ministránsok együtt mennek a keresztek után. Az úton 

Mária énekeket énekelnek. Ministránsok négyen vagy haton szoktak lenni. Ők viszik a nagy csengőket. 

Amikor falun mennek keresztül, csengetnek. A megyebíró irányítja a tömeget.  

 Zsögödbe érve minden keresztalja pihenőt tart. A búcsúsok esznek. Általában tojásban kisütött húst, 

házi sonkát, friss zöldséget, tojást, házikenyeret szoktak enni. De nem maradhat el a pünkösd jelképe sem: a 

főtt perec. Ezt a háziasszonyok pénteken sütik. Tesznek bele: tojást, rumot, borsot, tejet, vajat, lisztet, 

cukrot, szódaport. Ez soha nem marad el. Miután ettek és megpihentek, tovább mennek. Ahogy kiérnek a 

Szék útjáig, a szekerek kitérnek Mindszent felé. A hegy szélén mennek elé az erdő közé. A gyalogosok 

körbe mennek tovább.  

 Kint a Somlyó hegyén mindenki meghallgatja a szentmisét. A mise végén a gyalogosok megkeresik 

a szekereket. Elveszik a csomagjukat, esznek, aztán elindulnak haza felé. Mikor leérnek a hegyről, bevárják 

egymást, mert a szekerek az erdő szélén jönnek vissza. Aztán együtt indulnak hazafelé. Énekelnek és 

imádkoznak hazafelé is. Zsögödben megállnak és megitatják a lovakat. A zsögödiek vízzel szokták kínálni 

a zarándokokat. Ezalatt a fiatalok üdítőt isznak, vagy fagyit esznek. Kis pihenés után elindulnak hazafelé. 

Amikor a falu határáig elérnek az itthon-maradottak szembejönnek velük és együtt mennek be a faluba, 

ahol harangszó fogadja őket. Bemennek a templomba, hálát adnak Istennek, hogy ismét el tudtak menni a 

Szűzanyához. 

 
Vezetőtanár: Tankó István 

 

*** 
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Szabó Mónika, XII. o. 
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda 

 

„Búcsús” mézeskalács-készítés Csíkrákoson 
 
Csíkrákos, a Felcsíki-medencében, az Olt folyó partján terül el. Nevezetességei között megemlíthetjük a 

műemléktemplomot, melynek első megépített része, az erődítmény jellegű torony az 1070-es évekből való, 

a Cserei-kúriát, a 250 éves kápolnát és Rákos Hargita aljai határában lévő Pogányvárat. Itt az ásatások 

során kiderült, hogy a ma meglévő romokat egy kétezer éves vár maradványaira építették. 

Csíkrákoson a mézeskalács készítés régi mesterség, amelynek múltja az örményekhez nyúlik vissza. Ma 

több roma család is foglalkozik ezzel a mesterséggel. Sinka Márton és családja (huszonkilenc éve), Sinka 

Béláné (tizenöt éve), Sinka Nándor (tizenöt éve), Zerkula András (tizenöt éve), Bánfy Mihály (tizenöt 

éve). 

A nép életében régen fontos eseménynek számítottak a vásárok, búcsúk. Ezeken a helyeken fontosak voltak 

a mézeskalácsok, melyekkel a vásárlok érzelmeiket, gondolataikat is ki tudták fejezni. A szerelmesek szív 

alakú pogácsát vásároltak az otthonmaradottaknak, más esetben a lányok a fiúknak ló, a fiúk a lányoknak 

meg baba-mézeskalácsot ajándékoztak. A szomszéd települések búcsújaira ellátogató emberek búcsúfiát 

vásárolnak az otthon maradottaknak. 

Az 1900-as évekig a mézespogácsák kevésbé voltak cicomásak, mint manapság. Ezek úgynevezett barna 

pogácsák voltak, ánizzsal, mézzel ízesítve. Régen ez különleges édességnek számított. Íze felejthetetlen 

maradt annak, aki kóstolta. Egy 1936-ban kiadott kalendáriumban a november 21 és 29 közötti Csíkrákosi 

Országos Vásár szerepel, ahol nélkülözhetetlen ínyencség volt a barna pogácsa. 

 Gyűjtésemet magam készítette kérdőív segítségével végeztem, személyesen ellátogatva 

beszélgetőtársaimhoz. 

 Első a csíkrákosi születésű Bánfy Mihály volt. Ő dédnagyanyjától, Péter Orsolyától „lopta el” a 

mesterség csínját-bínját. Náluk ez családi foglalkozás. A kalácskészítés két legfontosabb ágazatában, a 

gyúrásában és a készítésben betartják a hagyományos módszert. Elmondása szerint nagy pontosságot és 

energiát kíván ez a foglalkozás, alapfeltétele a sokéves tapasztalat. A családban foglalkoztatottak: Bánfy 

Mihály (férj) a sütést és a dagasztást, Bánfy Erzsébet (feleség) a kisirítést és a formázást, Bánfy Márta 

(leány) a díszítést végzi.  

 A búcsú népszerűségétől függő mennyiséget két nappal azelőtt dagasztják be. A tészta kelési ideje egy 

éjszaka, másnap történik a sütés, és a díszítés. A munka az úgynevezett pincelakásban történik, ez egy 4x4 

méteres helyiség. Itt található az ún. munkásasztal, ezen gyúrják, formázzák, sirítik a tésztát. Itt vannak a 

polcok, ezen tárolják a frissen sült, kihűlni való pogácsákat, továbbá a háromszakaszos kagyló, valamint a 

nagy sütő, melyben egyszerre három adag pogácsa sül, van itt még egy szekrény, melyben a mézeskalács 

készítéséhez szükséges eszközök találhatóak: tészta sirítő, nagy- és kis szívformák, rózsakarika, baba-, 

kosár-, csizma-, szív-, nyúl- forma, rózsázó. A díszítésben nélkülözhetetlen eszköz a ramflicső, ennek 

segítségével kerül dísz a mézeskalácsra. 

 Egy-egy nagyobb búcsúra bekavarandó anyag a Bánfi-család receptje szerint a következő: 16 dkg cukor, 

melyből szirupot főznek. Amikor a szirup kihűlt hozzá keverik a 25 kg lisztet, kelesztőt 10 dkg szalakálét, 

citromsót, szódaport és két kg mézet. Egy éjszakányi pihentetés után, reggel egy kis adaggal kipróbálják a 

sütést. Hogy a készítmény ne valljon kudarcot. 

 A gyúrótáblán a tésztát még egyszer jól átgyúrja, kisiríti két-három mm vastagságúra, egy kis darabot 

betesz a sütőbe. Sülés után megtöri, hogy biztos legyen megfelelő-e vagy sem. Hogyha „lédig” lyukacsos, 

ha „sper”, akkor kemény. Ha lyukacsos, két deciliter tejben feloldott lisztet adagol hozzá, ha kemény, tíz 

dkg sütőport ad hozzá kevés vízben feloldva, így biztos lehet a jó minőségben. A sikeresen bedagasztott 

tésztát, minél vékonyabbra nyújtja, így minél több pogácsát készíthet belőle. Miután ezt egyenletesen 

kinyújtotta, különböző formákat készítő eszközzel kiszaggatja, tepsibe helyezi és megsüti. A sülési idő tíz 

perc. 

Bánfy Mihály maga készíti el a szükséges eszközöket, ezek csizma-, rózsa- és ló alakúak. 

 A csíksomlyói búcsúra való készülődés nemcsak minket, búcsújárókat, de a mézeskalács-készítőket is 

megmozgatja, nagyobb munkát, fáradtságot, áldozatot kíván tőlük, hiszen erre az alkalomra megformázzák 

a csíksomlyói templom kétágú tornyát is. 

 Minden mézeskalács-figurát a maga sajátos, jellegzetes módján díszítenek. A kisült pogácsákat sorba 

egymás mellé helyezi és vár, amíg kihűl. A kihűlés után az első művelet a festés. Ez általában piros, 
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ritkábban sárga színű. Az ájz, vagyis a díszítő anyag, tisztán cukor és zselatin, amit addig főznek, amíg már 

nem folyik, hanem „szotyog”. Ezután átszűri egy másik edénybe, és kézzel gyúrja míg fehér habbá nem 

lesz. 

 A ramflicsőnek nevezett eszköz segítségével díszíti, hullámszerű vagy keresztező csíkokat ír rá a forma 

díszítési követelményeinek megfelelően. Bánfy Marika (leány) elmondása szerint a díszítés nagy türelmet, 

kézügyességet kíván, és csakis az kap hozzá erőt az égtől, aki ebbe a mesterségbe beleszületik. 

Bánfy Erzsébet szerint életüket nem tudnák elképzelni a frissen sült mézeskalács illata és a díszítés 

kellemes hangulata nélkül. Ez ma azonban már inkább csak kedvtelésnek tekinthető, nem ez megélhetésük 

fő forrása. 

Másképp van ez, a szintén Csíkrákoson élő Sinka Nándor és családja esetében, akik számára elsősorban ez 

jelenti a megélhetést. Ez a család minden idejét a mézeskalács-készítésre fordítja. Tizenöt éve már annak, 

hogy a férj nagyanyjától, Gráncsa Máriától eltanulták a mesterséget. A családtagokon kívül, másokat is 

foglalkoztatnak. Részt vesz a munkában a férj, Sinka Nándor (49 éves), a feleség, Sinka Erzsébet (44 éves), 

fiúk, Sinka Nándor (18 éves), Pál Ibolya (20 éves), Pál Katalin (22 éves) csíkrákosi lakos. 

Évente 64 egyházbúcsún vesznek részt, áruikat kínálva. Ott vannak a csíkcsicsói Szent Antal-, a 

gyimesközéploki Magdolna-, a gyimesi Virágvasárnapi-, a hidegségi Szent István-, az ákosfalvi Szent 

Imre-, a csíkdánfalvi Nagyboldogasszony-, a gyergyóremetei Szent Margit-búcsún. 

A Sinka család más receptet alkalmaz a mézeskalács elkészítéséhez. Eszerint összekevernek 30 dkg lisztet, 

14 dkg cukrot, egy citrom reszelt héját, egy kanál tört fahéjat, három darab tört szegfűszeget, késhegynyi 

szódaport és mézet, ízlés szerint. Ezt jól összedolgozza, fél cm vastagságúra kinyújtja, sütőbádogon 

megsüti, miután kihűl, cukormázzal bevonja. A festés meg a díszítés ugyanúgy történik, mint az előző 

esetben. Miután elkészült a díszítéssel, egy kis tükröt helyez a közepébe. 

A mézeskalács készítésben használatos szakszavak: 

 

 ájz: ’a cukorból és zselatinból készült anyag, ezzel díszítik a mézeskalácsokat’ 

 megírja: ’színes festékkel díszíti.’ 

 tepsi: ’egy 45 x 45 cm nagyságú, pléhből készült lap, erre sorakoztatva sül meg a mézeskalács.’ 

 ler: ’a tűzhely sütője.’ 

 munkásasztal: ’2x2 m felületű asztalterítő, ezen dagasztják, nyújtják és formázzák a mézeskalács 

tésztát.’ 

 ramflicső: ’fémből készült, tölcsérszerű, díszítésre alkalmas eszköz.’ 

 sper: ’a kemény sikertelen tészta neve.’ 

 lédig:’ lyukacsos tésztát jelent, amit újra át kell dolgozni.’ 

 cirkalmazás:’ a mézeskalács-figura díszítése.’ 

 rózsázó: ’a ramflicsőhöz hasonló eszköz, mellyel rózsa alakú díszek készíthetőek a mézeskalácsra.’ 

 Spakli: ’lapos fémfelülettel ellátott, fanyelű eszköz, ennek segítségével szedik ki a tepsihez ragadt 

mézes pogácsát.’ 

 
Vezetőtanár: Mirk László   

*** 
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András Enikő – Gál Ágnes, XII. o. 
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda 

 

A csíkzsögödiek zarándoklása 
 

A rendszer 1949-ben betiltotta a zarándoklatot, de ennek ellenére három betyár vállalta a kockázatot és 

a hármas kereszttel kiment Csíksomlyóra. Amikor a zarándoklatot 1990-ben megengedték, akkor István, az 

akkori pap felkérte az egyik „betyárt”, András Gyulát, aki alig húsz éves volt, hogy a kereszttel menjenek 

ki Csíksomlyóra. Ekkor csak a fiatalok mertek csatlakozni a kereszt aljához (180-200-an lehettek).   

A csíkzsögödiek a zarándoklatot soha nem szervezték, hanem a nép saját akaratából, a katolikus vallás 

hagyományának fenntartása érdekében és a Mária iránti tiszteletből járul a zarándoklathoz. 

A pap a pünkösd előtti vasárnap kihirdeti azok számára, akik részt szeretnének venni a zarándoklatban, 

hogy pünkösd szombatján kilenc órakor gyülekező lesz a templom előtt. 

Pünkösd szombatján összegyűl a zsögödi nép meg a gyulai vendégek és együtt indulnak a csíksomlyói 

búcsúra. Elől megy egy székelyruhában öltözött férfi a kereszttel, András Gyula, utána következnek a 

csengettyűsök, akik szintén felnőtt férfiak, és Szent Antal keresztjének ritmusát csengetik (egyet le, egyet 

fel, egyet jobbra, egyet balra vagy kettőt le s egyet fel). Utánuk állnak a ministráns fiúk a kis zászlókkal, 

majd a gyermekek, a székelyruhában öltözött leányok a nagy egyes zászlóval, azután jön a hármas zászló, 

amelyet három székelyruhában öltözött fiú visz, utánuk következnek a férfiak és hátul a nők. A pap a hívek 

mellett megy. Annak ellenére, hogy a zsögödieknek nem volt minden évben papjuk, mégis elmentek a 

búcsúra. A zsögödi zászlóalj mindig a csíkszentkirályi után megy a búcsúra. 

Amikor a csíkzsögödi zászlóalj találkozik egy másikkal, akkor a keresztet háromszor előrehajtják. 

Útközben a zsögödiek nem tartsanak pihenőt, mert Csíkzsögöd közel fekszik Somlyóhoz. 

Somlyó felé Mária-énekeket énekelnek, a Rózsafüzért és a Lorettói litániát imádkozzák. 

 

Lorettói litánia 

 

P.   Uram, irgalmazz nekünk ! 

H.  Uram, irgalmazz nekünk ! 

P.   Krisztus kegyelmezz nekünk ! 

H.  Krisztus kegyelmezz nekünk ! 

P.   Uram, irgalmazz nekünk ! 

H.  Uram, irgalmazz nekünk ! 

P.   Krisztus, hallgass minket ! 

H.  Krisztus, hallgass minket !  

P.  Krisztus, hallgass meg minket ! 

H.  Krisztus, hallgass meg minket ! 

     Mennyei Atyaisten, 

Megváltó Fiúisten, 

Szentlélek Úristen, 

Szentháromság egy Isten 

 

Irgalmazz nekünk ! 

 

Szentséges Szűz Mária, 

Istennek szent Anyja, 

Szüzek szent Szüze, 

Krisztus szent Anyja, 

Isteni kegyelem Anyja, 

Tisztaságos Anya, 

Szeplőtelen Szűzanya, 

Sérelem nélkül való Anya, 

Szűz virág, szent Anya, 

Szeretetre méltó Anya, 

Csodálatos Anya, 

Jótanács Anyja, 

Teremtőnk Anyja, 

Üdvözítőnk Anyja, 

Nagyokosságú Szűz, 

Tisztelendő Szűz, 

Dicsérendő Szűz, 

Nagyhatalmú Szűz, 

Irgalmas Szűz, 

Hűséges Szűz, 

Igazság tükre, 

Bölcsesség széke, 

Örömünk oka, 

Lelki edény, 

Tiszteletes edény, 

Ájtatosság jeles edénye, 

Titkos értelmű rózsa, 

Dávid király tornya, 

Elefántcsont torony, 

Mária aranyház, 

Frigynek szent szekrénye, 

Mennyország ajtaja, 

Hajnali csillag, 

Betegek gyógyítója, 

Bűnösök menedéke, 

Szomorúak vigasztalója, 

Keresztények segítsége, 

Angyalok királynéja, 

Pátriárkák királynéja, 
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Próféták királynéja, 

Apostolok királynéja, 

Vértanúk királynéja, 

Hitvallók királynéja, 

Szüzek királynéja, 

Mindenszentek királynéja, 

Áteredő bűn nélkül fogantatott 

királyné, 

Mennybe fölvett királyné, 

Szent olvasó királynéja, 

Béke királynéja, 

Magyarok Nagyasszonya, 

 

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, - kegyelmezz nekünk ! 

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit - , hallgass meg minket ! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, - irgalmazz nekünk ! 

P.  Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja ’ 

H.  Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 

Könyörögjünk! Add Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a 

Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól 

megszabaduljunk és örökkétartó „ürümet” élvezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem 

oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, Asszonyunk, 

Közbenjárónk és Szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánl minket Fiadnak, mutass be minket Fiadnak. 

Amen. 

P.  Imádkozzál érettünk szent József! 

H.  Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 

 

Könyörögjünk! Szentséges Szűz Anyád jegyesének érdemeire kérünk Úristen, add hogy mindazt, amire 

könyörgéseink elégtelenek, az ő közbenjárására megnyerjük: aki az Atyával és Szentlélekkel együtt élsz és 

uralkodol, igaz Isten, mindörökké. Amen. 

 

A csíksomlyói búcsúkor énekelt énekek: 

 

Nyíljon ki szívetekbe az örömvirág 

Egészen szép vagy Mária 

E siralom völgyében 

Te vagy földi éltünk 

Nagyasszonyunk 

Hozzád fohászkodunk 

 
Adatközlők : Domokos Károly, Szabó Imre, Becze István, András Gyula, Kuna Klára csíkzsögödi lakosok. 

Vezetőtanár: Mirk László 

 

*** 
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Nagy Lehel, IX. o. 
Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda 

Csíkszépvízi búcsújárók 
 

A hagyományos csíksomlyói búcsún Csíkszépvíz hívei is részt vesznek.  

Pünkösd szombatján már reggel hét óra után kezd a nép gyülekezni a templom elé. 

Az elindulás előtt koszorút helyeznek a keresztre. 

Nyolc órakor megszólalnak a harangok, ami azt jelzi, hogy indul a kereszt és az ezt követő hívek. Elől megy a 

kereszt, amit egy székelyruhás férfi visz, mellette a piros lobogók haladnak, ezt követően a férfiak mennek, illetve a 

gyerekek, akik mögött haladnak a fehér lobogót vivő lányok.  

Amikor Csíkszentmiklós közelébe érünk, megkondulnak a harangok, és hozzánk csatlakozik a csíkszentmiklósi 

kereszt, majd a borzsovai kereszt, és így haladunk Delnéig, ahol bővül a menet a delnei-, majd ezt követően a pálfalvi  

keresztaljával. Ebben a sorrendben haladnak a keresztek a csíksomlyói kegytemplom felé, majd onnan a Nyeregbe 

tartunk,  ahol részt veszünk az ünnepi szentmisén. Körülbelül 12 óra környékén vagyunk a nyeregben, ahol mindenki 

megpihenhet a mise kezdetéig. A mise alatt mindenki fegyelmezetten viselkedik. A szertartás után a keresztalják a 

megszokott rendben indulnak hazafelé. Az útba eső falvakban megállunk. Megpihenünk. Akinek maradt még 

falatozni valója, azt elfogyaszthatja.    

Hazaérkezésünkkor várnak az otthon maradottak. Vár a helybeli tisztelendő atya is, aki hálát ad Istennek, hogy 

szerencsésen megtehettük az utat. 

Azt tartják, hogy aki gyalog megteszi az utat és elzarándokol a kegyhelyre, teljes búcsút nyer. 

A falunkban pünkösdkor három mise van, amelyen a falu apraja-nagyja ott van. 

A pünkösdi búcsú a vallásos jellegén túl találkozási alkalom is, ahol az ismerősök, rokonok egymásra találnak. 

Számomra pünkösd és karácsony jelenti a legfontosabb ünnepet. Ekkor mindenki próbálja szeretteinek a 

Szűzanya jóságát, szeretetét adni. 

 

 

Balázs Zsolt, X. o. 
Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda 

Pünkösdi búcsú Csíksomlyón 

Csíksomlyó ősi Mária-kegyhely. Búcsúról már a XV. század elején említést tesznek.  

János Zsigmond, erdélyi fejedelem, aki háromszor cserélt hitet, haddal akarta az unitárius vallás felvételére 

kényszeríteni a színtiszta katolikus Csíkot, Gyergyót, Kászont. 1567 pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekeztek a 

hitükhöz ragaszkodó székelyek, István, gyergyóalfalvi plébános vezetésével, hogy fegyverrel álljanak ellen. Szűz 

Mária segítségét kérve indultak a Hargitára, szembeszállni a hitújítók hadával. Az idősek, gyerekek, asszonyok 

Csíksomlyón maradtak, és a győzelemért imádkoztak. 

A csata diadallal végződött. Nyírfaággal díszített lobogóikkal jöttek le a Hargitáról, a templomban maradottak 

elébük mentek, és együtt vonultak vissza Csíksomlyóra, hálát adni a Szent Szűznek a segítségért.  

Csíksomlyón minden évben két búcsút tartanak: a tavaszi, pünkösdszombati és a Mária neve búcsút. 1990 óta az 

egész világról százezer szám jön Mária népe, hogy az itt töltött órák, napok élménye hozzájáruljon lelki 

megújulásához.  

Régi hagyomány szerint a székely nép, az egyes egyházközségek keresztaljai gyalog teszik meg Csíksomlyóig az 

utat. A keresztaljakat a kegytemplom előtt fogadják, majd azok az igen meredek Jézus hágóján imádkozva haladnak 

az ünnepi mise színhelyére. A zarándokok szívesen imádkoznak a XX. században állított keresztek előtt. Az 1868-ból 

származó régi  keresztekből mára már alig maradt néhány.  

A Hármashalom-oltárnál a szentmisén résztvevő búcsús hívek átérezve az ünnep fenségét, áhítattal és átéléssel 

vesznek részt a közös istentiszteleten. 

A szentmise utáni elvonulás is szerves részét képezi a pünkösdszombati búcsújárásnak, ezért a menet 

rendezetten, a hagyományos sorrendben történik. A kordon érkezését a kegytemplom elé harang jelzi. Azok a 

keresztalják, amelyek azonnal indulnak haza, a templom előtt búcsút vesznek a Szűzanyától, amelyek maradnak, 

további szentmiséken vehetnek részt, a virrasztóknak pedig egész éjjel nyitva áll a kegytemplom.  

Ez a nagy ünnep közös múltunkat, közös kultúránkat és jövőbeli, remélhetőleg egyre szorosabbá váló 

összetartozásunkat jelképezi. 
 

Felhasznált szakirodalom:  

Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk... Gloria Könyvkiadó. Kolozsvár, 1992. 

Gulyás László (szerk.): A csíksomlyói kegytemplom és kolostor. Csíksomlyói Ferences Testvérek. 

Gyergyószentmiklós, 2001. 

Soós Sándor (szerk.): Csíksomlyó története. Pest megyei múzeumok nyomdái. Szentendre, 1996. 
 

Vezetőtanár: Madaras Hajnal 
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Ambrus Szász Erika, XII. o. 
Tamási Áron Gimnázium 

Székelyudvarhely 

 

 

Pünkösd Parajdon és Székelyszentléleken 
 

„...Mikor elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt 

voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, 

olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész 

házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek 

meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek 

mindegyikükre...”  

 (ApCsel 2, 1-4) 

 

Annak ellenére, hogy a modern ember képtelen átélni az első pünkösd nyújtotta végtelen örömet, mégis 

megpróbáljuk szokásmaradványokkal, szokáselemekkel valamelyest emlékezetessé tenni ezt a napot. A 

pünkösd napja a húsvétot követő ötvenedik nap. Mozgó ünnep. A Szentlélek ünnepe. A magyar 

néphagyományban e napon – a tiltások adatai alapján – történetileg is kimutathatóan  tavaszi játékok és 

mulatságok zajlottak. 

A pünkösdi királyválasztásról a középkor óta vannak adataink. Valószínű, hogy a 17. században és a 

18. század elején huszárezredekben választották meg a lovasversenyek győztesét meghatározott időre 

királynak. A későbbiekben, falusi környezetben ugyancsak lovasjátékok, de más ügyességi játékok 

győztese lett a „király”, akinek uralma a következő versenyig, azaz egy évig tartott, és némi előjogokkal 

járt (például a kocsmában nem kellett fizetnie).  

A mai kutatás a fiatal legények korcsoportja szerveződésének egyik változataként értelmezi a szokást. 

Ma csupán gyermekjátékok formulái emlékeztetnek az egykori vetélkedőkre. 

A nagylányok és legények csoportjából választották a pünkösdi királyt és királynét (még a múlt 

században is), akik azután kíséretükkel együtt az ünnepet köszöntve és adományt gyűjtve járták végig a 

falvak utcáit. Századunkra e szokás csupán a gyerekjátékokban maradt fenn, amelyet a Sóvidéken 

(Parajdon és Alsósófalván) hesspávázás néven ismerünk. Idősebb adatközlők emlékezete szerint a század 

elején  hesspávázni még a nagylányok jártak. 

Napjainkban a hesspávázás szereplői tíz-tizenkét éves leánykák, 5-8-as változó számban, és egy 

ugyanolyan korú fiú: a király. Parajdon mindig fiú volt a király, Alsósófalván az utóbbi időben leánykákat 

is öltöztettek királynak. Még emlékezem arra, amikor én is 10-12 éves lehettem és óriási lelkesedéssel 

készültem az első hesspávázásomra. A választás úgy esett, hogy én lettem a királyné. Régebb Alsósófalván 

a királyon és királynén kívül királyleányt is választottak (más elnevezés szerint koszorúslány vagy 

kisnyoszolyó). Ez nálunk kimaradt. A többiek, akik a zászlót viszik, a ludak. Leglényegesebb feltétel, hogy 

mindannyian jó énekesek és bátor fellépésűek legyenek. A királynak nem kötelező énekelnie – mint látni 

fogjuk – más feladatai vannak. 

Az ünnep előtt „jó előre összebeszélünk”, megszervezzük a hesspávázó csoportot (ki legyen a király, 

királyné, kik és hányan legyenek ludak) és néhány énekpróbát tartunk, hogy összeszokjunk. A kijelölt 

időpontban összegyűlünk valamelyikünk házánál és szerepünknek megfelelően felöltözünk. A 

különlegesebb ruhadarabok és kellékek előállításában a szülők is segítenek. A király kartonból készült 

koronát vagy cukorsüveg alakú csákót visel, a királyné a menyasszonyéhoz hasonló hosszú, fehér ruhába 

öltözik, fejét virágkoszorú, párta vagy a királyéhoz hasonló kartonkorona díszíti.  

A ludak régen népviseletbe öltöztek, később tarkabarka ruhába, az elmúlt években pedig ismét sóvidéki 

viseletbe. Legfontosabb kellékük a zászló. Néhány évtizeddel korábban ez rúdra kötött abrosz volt, rajta 

fejkendő és zsebkendő, a rúd végén szalagok és egy csokor pünkösdi rózsa. A zászlódíszekből napjainkra 

csak a fejkendő maradt. Parajdon színes, mintás műanyag fejkendőket erősítettek pálcára, Alsósófalván 

viszont 1980-ban értelmiségi kezdeményezésre ismét elővették az egykori abroszokat. 

Hesspávázó csapatunk a korareggeli órákban indult, és énekelve bejártuk az egész falut. Addig jártunk, 

amíg győztük hanggal és bírta a lábunk. Régebb csak az első harangszóig illett hesspávázni, azonban az 

utóbbi időben jobban kinyúlt.  

A menet élén a király halad, bal oldalán a királyné, utánuk két sorban a zászlósok. A zászlót 45º-os 

szögben kellett tartani. Ha valaki elfeledkezett erről, viccesen ugyan, de rászóltak és megfeddték.  
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A hesspávázók énekének hallatán minden háznál kinyílnak az ablakok és a kiskapuk. A felnőttek az 

utcára tódulnak, magukhoz intik a királyt és átadják adományukat. Nagyobb összeget ismerősöktől, 

rokonoktól kapnak. A játék végén elosztják a begyűlt összeget: a király és a királyné, vagyis a rangosak 

nagyobb arányban részesülnek belőle, mint  a közrendbéli ludak. A király az adományt mindenkinek 

megköszöni:  

„Köszönöm hálásan, hogy így ellátának, 

Üres marékkal el nem bocsátának.”  (Alsósófalva) 

A királynak kell ének közben észrevennie, ha valamelyik kapuban megjelenik valaki, aki 

adományt kíván adni. Akkor megállítja a csapatot. Míg átveszi az adományt, a többiek 

pihennek. A rövid pihenőkkel együtt több órán keresztül énekelnek.  
A hesspávázást általában az azonos utcabeli gyermekek szervezték. Parajdon például külön 

hesspáváztak a Zsögöd, Görgényalja és Bábírkó utcaiak, az utóbbi években viszont már csak az utóbbiak 

jártak. A csapat a szomszéd és rokon gyerekekből állt össze. Néhány hagyományőrző család bíztatta a 

gyerekeket, hogy menjenek hesspávázni. A szokás már 5 évvel ezelőtt végnapjait élte. 

A hesspávázó játék eredetére több népi magyarázat alakult ki. Egyesek egy mesebeli, pávajárású, 

örökké elégedetlen tükörbe néző királynőtől eredeztetik; őt szólította volna a király „hej pává”-nak, „hess 

pává”-nak. Elterjedtebb viszont egy másik magyarázat, miszerint a hesspávázás a sójoggal lett volna 

kapcsolatban. A parajdiak meg a sófalviak a szájhagyomány szerint a sójogi panaszukkal Mária Teréziához 

fordultak. A panasz kivizsgálására küldött császári kamarás fogadására és jóindulatának megnyerésére 

öltöztették volna a gyermekeket hesspávázóknak. Sokan semmiféle magyarázatot nem ismernek: „Ilyen a 

szokás” -  mondják. 

A játéknak régen párosító funkciója is volt. Bizonyság erre a hesspávázás után gyakorolt házasságjósló 

játék, a fazakazás. Alsósófalván a leányok és legények körbeálltak, és korondi cserépfazakat dobtak kézről-

kézre. Aki elejtette, annak újat kellett otthonról hoznia, de ennél nagyobb bajnak számított, hogy a 

hiedelem szerint abban az évben nem megy férjhez. Annak ellenére, hogy a hesspávázás párosító jellege 

megszűnt, az énekeket füzérszerűen, a régi sorrendben, szertertásosan éneklik.  

Nálunk a hesspávázás során egyetlen ének hangzott el, amelyet folyamatosan ismételtünk. 

Összehasonlítva az alsó az alsósófalvi és parajdi változatokat, utóbbiakban a kopás, a szövegromlás 

figyelhető meg. 

 

1. Hess páva, hess páva, 

Királyné pávája, 

Ha én páva volnék, 

Jó reggel felkelnék. 

 
2. Jó reggel felkelnék,  

Folyóvízre mennék 

Szárnyam csattogtatnám,  

Szép tollam hullatnám. 

 
3. Szép legény fölszedné, 

Kalapjába tenné. 

Hess páva, hess páva 

Királyné pávája. 

 
4. Ludaim, ludaim 

Tizenketten vagytok.  

Mind a tizenketten 

Hófehérek vagytok. 

 
5. Kihajtom ludamat, 

Szentgyörgy közepibe. 

Elküldöm uramat 

Ludam elejibe. 
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6. Ludam jöjjön haza, 

Uram vesszen oda. 

Ő se vesszen szegény, 

Mert jó pipás legény. 

 

       7.   Jó lesz komondornak 

Kemencedugónak. 

Hess páva, hess páva 

Királyné pávája. 

 

8. A pünkösdi rózsa  

Kihajlott az útra. 

Gyere be viola, 

Szakassz egyet róla.. 

 

9. Én már szakasztottam, 

El is hervasztottam. 

De még szakasztanék, 

Ha jóra találnék. 

 

10. Ha jóra, ha szépre, 

Régi szeretőmre, 

Hess páva, hess páva 

Királyné pávája. 

 

    (A „Hess páva” általunk énekelt változata) 

Jelenlegi lakhelyemen, a Nyikó menti Szentléleken, egy, a sóvidéki hesspávázástól eltérő pünkösdi 

szokással ismerkedtem meg, a pünkösdkirályné-járással. Mivel e szokásnak nem voltam aktív résztvevője, 

csupán külső szemlélőként követhettem a „gyerekek játékát”, hiányos ismereteim kiegészítésére két 

falubeli lányt kérdeztem meg, akikben még frissen éltek a pünkösdkirályné-járást megelőző előkészületek 

emlékei, a szokás mozzanatai és maga az élmény. I-IV. osztályosok voltak, amikor résztvettek a 

pünkösdkirályné-járáson. Az életkor fontos feltétele a szokás gyakorlásának. A hesspávázással ellentétben 

itt kizárólag lányok alkották a falvat végigjáró csoportot.  

A pünkösdi énekeket és az szokás elemeit előzően a nagyobb korosztály tagjaival vagy a helybeli 

tanító- és tanárnőkkel gyakorolták be. Egy másik különbség az indulás időpontja. A Nyikó menti 

népviseletbe öltözött lányok csak a Szentmise és a vasárnap i ebéd elfogyasztása után indult útnak. A 

plébánia udvarán volt a találkozó, ahol még utoljára elpróbálták a mozzanatokat és az énekeket. A 

pünkösdkirályné-járásban résztvevő lányok rokonait, ismerőseit, barátait részesítették előnyben, az ő 

udvarukat tisztelték meg a jelenlétükkel. „Dicsértessék a Jézus Krisztus” köszönéssel üdvözölték a ház 

népét, türelmetlenül, mosolyogva, és kíváncsiskodó szemmel várták a „fejleményeket”. A lányok kört 

formálva rázendítenek a kezdőénekre: 

 

„ A Pünkösdnek jeles napján 

  Szentlélekisten küldeték 

  Megerősíti szívüket  

  Az apostoloknak. 

 

Melyet Krisztus ígért vala 

Akkor a tanítványoknak, 

Mikor mene 

Mindenek láttára. 

 

Hódoljunk ezért Őneki, 

Mondván édes dicséretet, 

Felmagasztalva Ő nevét 

Mindörökké, ámen. 
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Ezt követi a második mozzanat, amely során a királynévá választott legkisebb lányt körülállják, 

miközben egy fehér selyemkendőt tartanak föléje. A következő éneket éneklik: 

 
Meghozta az Isten 

Piros Pünkösd napját, 

Mi is meghordozzuk  

Királykisasszonykát. 

 
Piros Pünkösd napján 

Mindenek újulnak, 

A kertek s a mezők 

Virágba  borulnak. 

 
A szép menyecskének 

Utcán az ülésük, 

Kicsi gyermekeknek 

Porban heverésük. 

 
Öreg asszonyoknak 

Porhanyós pogácsát, 

Öreg embereknek 

Csutoka borocskát. 

 
Egy arra kiválasztott lány összehajtogatja a kendőt, miközben a többiek felemelik a pünkösdkirálynét, 

aki egy télizölddel és fehér virágokkal díszített esernyőt tart a kezében. A felemelés funkcióját a következő 

jókívánság fogalmazza meg: „Ekkorára nőjön a maguk búzája!” 

Ki-ki párt keres magának és a „Mi van ma, mi van ma, Piros Pünkösd napja” kezdetű dalra 

kettesével forognak. A következő nótára nagy kört alkotnak és körbe járnak. Középen a pünkösdkirályné 

áll. Ehhez a mozzanathoz  a következő dal kapcsolódik: 

 
A pünkösdi rózsa  

Kihajlott az útra, 

Édesem, kedvesem 

Szakassz egyet róla. 

 
Egyet szakasztottam, 

De elszalasztottam. 

Jer be, jer be kismenyecske 

Öleled, akit szeretsz.   

 
Ennél a sornál a pünkösdkirályné párt választ magának. 

 
Ezt szeretem, ezt kedvelem 

Ez az én édes kedvesem. 

Ha pénz volna csendülne, 

Rózsa volna pendülne. 

Mégis kifordulna. 

Úgy a nagy kör, mint a kör közepén táncoló pár irányt változtat. A következő dalra a pünkösdkirályné 

párja visszaáll a nagykörbe és a csoport lassan két sorba rendeződve, a királynéval az élen felkészül a 

távozásra. 

Ég a gyertya, ha meggyújtják 

Mikor ezt a táncot járják. 

Járjad, járjad jó katona, 

Hadd dobogjon ez az utca. 
 

Dobogtatnak. 
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A köszönőformula után – „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” – háziak és pünkösdölők együtt 

fogyasztják el kipirult arccal, örömmel megtelt szívvel az ünnepi süteményt. A tánc ritmusa még ott lüktet 

az ereikben. Ezt a teljes átélést, odaadást érezni lehetett szavaikból is, hiszen az adatközlők akaratlanul is 

dúdolni kezdtek, vagy a tánclépéseket elevenítették fel.  

Még vannak vidékek, ahol a népszokások nem csupán elavult emlékként élnek, hanem még a maguk 

valójában.    
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Vezetőtanár: Ozsváth Imola, doktorandus 

 

 
 

 
 

Darabont Lili felvétele. Új Élet című folyóiratból (Marosvásárhely)
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Ravasz Ákos, XII. o. 
Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda 

Pünkösdi népszokások Csíkszentkirályon 
 

 A hitújítás korában János Zsigmond erdélyi fejedelem haddal akarta unitárius hitre téríteni a tiszta 

katolikus Csík-, Gyergyó- és Kászon székek népét. A három szék népe egy hadba tömörült és szembeszállt 

a fejedelem hadaival, hogy megvédje hitét, vallását. A gyülekező Pünkösd szombatján volt Csíksomlyón. 

Az összegyűlt emberek Isten kegyelmébe ajánlották magukat majd a gyergyóalfalvi István pap vezetésével 

elindultak a Hargitára, hogy szembeszálljanak a fejedelemmel. Ezalatt az idősek, asszonyok és gyerekek a 

templomban maradtak és a győzelemért imádkoztak. A csata győzelemmel végződött, a győztesek 

nyírfaágakkal díszítették fel zászlóikat és így vonultak le a Hargitáról. Ennek az eseménynek az emlékére 

tartják, mai napig is minden évben a csíksomlyói pünkösdi búcsút. Habár pünkösd a Szentlélek 

eljövetelének ünnepe, ez nálunk székelyeknél kibővül a sajátos Mária tisztelettel.  

 

 Tudjuk azt, hogy 1990 előtt nem szabadott kereszt alatt, gyalog Somlyóra vonulni, mivel azt az akkori 

államhatalom tiltotta. A tiltás és az ellenrendezvények ellenére is a katolikus hívők többsége elzarándokolt 

a Szűzanyához. A szentmisét nem szabadtéren végezték, hanem a templomban. Az öregebbek elmondása 

szerint, a második világháború előtt, egészen 1943-ig, még szabadtéren tartották a misét, a mai 

Hármashalom–oltár helyén. 

Régen Csíkszentkirályon az volt a szokás, hogy akik húsvétkor őrizték a Szentsírt, a jézusőrzők, 

azok vitték a búcsúra a lobogókat, népviseletbe öltözve. Mára ez a szokás annyiban változott, hogy a 

zászlókat a tizennyolc évesek viszik. A felvonulásnak jól meghatározott rendje volt: elől vitték a két 

vezérkeresztet és a feszületet, utána következtek a legények és a házasemberek. Következett a 

hármaskereszt, amely alatt ment a pap és a kántor, ezután a leányok a két fehér lobogóval, majd az 

asszonyok.  

Csíkszentkirályról minden évben gyalog mentek a búcsúra, úgy tartották, csak az nyer teljes búcsút, 

aki gyalog megy. Útközben Mária-énekeket énekeltek vagy mondták a rózsafűzért, a lobogókkal integettek 

az út menti keresztfáknak. Csíkszeredába érve megálltak pihenni Nagy Imrénénél, dr. Nagy András 

édesanyjánál, aki mindig megkínálta vízzel és koszorúkat font a lobogókra. Amikor a kegytemplom elé 

értek köszöntötték a Szűzanyát, integettek a zászlókkal. A csíksomlyói Nyeregbe érve a lobogókat 

letámasztották egy fához, minden évbe ugyanahhoz, és elfogyasztották azt a kis ennivalót, amit magukkal 

hoztak. Következett a szentmise, amelyen szentáldozáshoz járult, aki tudott, ugyanis csak így nyerhettek 

teljes búcsút a zarándokok. A szentmise végeztével friss nyírfaágakkal díszítették fel a lobogókat. A 

zarándokok is szakítottak nyírfaágakat és hoztak a faluban maradtaknak is. A nyírfaághoz is hiedelem 

fűződik: azt tartották, hogy ahány levél van az ágon, annyi Miatyánkot kell elmondani. Hazajövet a 

Kálvárián, a Jézus-hágón jöttek le a szentmise színhelyéről a zarándokok. A hazatérő keresztalját 

harangszóval fogadták. A zarándoklat szentmisével fejeződött be.  

Napjainkban is e leírás szerint történik a zarándoklat, annyi különbséggel, hogy pár éve elkíséri a 

keresztalját a fúvószenekar is. 

     
 

Adatközlő: Vitos Antal, 84 éves, Csíkszentkirály 

Vezetőtanár: Burus János 
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Csíkszentkirályiak zarándokútja  (2005)  
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Csíkszentkirályiak zarándokútja (2005)  

 

 
 

 

    
 

 


