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* * * 

A pünkösddel kapcsolatban Bálint Sándor szól arról, hogy „számos 
Máriát dicsérő kegyhelyünknek, így Csíksomlyónak, Radnának, Mátrave-
rebélynek, Máriakönnyének, Pálosszentkútnak, és még több másnak pün-
kösd is búcsúünnepe: a Szentlélek hét ajándékát az ő mátkája, az Aposto-
lok Királynéja közvetíti a hívő lelkébe”. [15] Ha pünkösd neve mellett a pi-
ros jelzőt immáron el- és leválaszthatatlannak kell mondanunk, valahogy 
így vagyunk a fent említett csíksomlyói búcsúval is. 

„Pünkösdöt a csíkiak az evangélium és az őskeresztény hagyomány 
szellemében ünneplik – írja összefoglaló munkájában Székely László. 
Amikor az apostolok pünkösdkor egybegyűltek, ott volt közöttük a Bol-
dogságos Szűz Mária is: vele együtt várták a Szentlélek eljövetelét. Csík-
ban is a Szentlélekistent várók között az első helyen az Istenanya áll. A 
Boldogságos Szűz Mária csíki pünkösdi ünneplése megerősíti az ősi ha-
gyományokat. A csíkiak történelme sorsának egyik állomása Csíksomlyó, 
az ősi keresztény hit jelképe.” [16] 

„A pünkösdi búcsú, a csíki devotio Mariana lelkes apostolai a XIV. 
század óta a nép által barátoknak nevezett ferencesek voltak. Egyes ada-
tok szerint előttük Csíksomlyón a karmeliták tevékenykedtek, a ferencesek 
a tatárjárás után telepedtek le. Ezt egy, a kolostorban épített kő szignálja és 
évszáma (C.C.1208) igazolná. Lostainer a kolostor alapítását 1352-re teszi, 
s Apor András erdélyi vajdának tulajdonítja…      A ferencesek az idők fo-
lyamán sokféleképpen tevékenykedtek: miséztek, gyóntattak, missziókat 
tartottak, kántoroskodtak; a plébániákon mint adminisztrátorok, koadju-
torok, káplánok lelkészkedtek, társulatokat vezettek. A csíksomlyói feren-
cesek elévülhetetlen érdemeket szereztek a népoktatás terén is.” [17] 

 
* * * 

Orbán Balázs jegyezte föl, hogy a Széphavas tetején egy kápolna romjai 
voltak láthatók, „amelyet a Szentlélek tiszteletére emeltek. Ide gyűlt össze 
régen, minden pünkösdkor a kilenc moldvai csángó falu lakossága fehér 
ruhában, aranyhímzésű fehér zászlókkal, ezt énekelve: Zeng az erdő, zúg 
levele Mária örömére... Itt találkoztak csíki testvéreikkel. Zászlóikat össze-
érintve, együtt mentek a somlyai búcsúra.”[18] Mentek valaha, de 
hál'Istennek mennek, jönnek ma is énekelve zászlókkal és kereszttel, szinte 
a négy égtáj felöl mindenünnen jő a magyarság, hogy itt a búcsúban talál-
kozzanak egymással, a hívő megtisztuljon, a felkelő napba nézzen. 
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„A búcsú ótörök eredetű szó, és sokféle értelme van: licencia, 
indulgencia, discessus, peregrinatio, dedicatio ecclesiae, sokadalom. A csíksom-
lyói búcsúban a búcsú fogalmának minden árnyalata benne van. A búcsú 
alkalmával végzett szentgyónásban a bűnök elengedését (licencia), és sok 
esetben a penitenciaként kapott elégtétel (indulgencia) jelenti. A somlyói 
búcsú magába foglalja a discessus fogalmát is, mert a búcsúsok sok kilo-
méteren menetelnek. A peregrinációs jellege a Csíkon túlról – ahogy ők 
mondják: 'küsső fődről' – történő zarándoklásban nyilvánul meg; a kegy-
templom titulusa pedig a dedicatio ecclesiae történelmi kontinuitását őrzi. 
A román, gót, barokk korban sokszor újraépült, de patrónusa, Sarlós Bol-
dogasszony, a történelmi viharokban is megmaradt…” [19] 

 
* * * 

 
A csíksomlyói búcsúról IV. Jenő pápa 1444-ben írt levelében olvasha-

tunk, amelyben a pápa megjegyzi, hogy „Csíksomlyóra Sarlós Boldogasz-
szony napján sokan összegyűlnek ájtatoskodni.” Ebből úgy látszik, hogy a 
csíksomlyói búcsút a középkorban Sarlós Boldogasszony napján tartották. 
(Július 2.) A pünkösd napján tartott búcsú egy történelmi emlékkel, egy 
győztes csatával kapcsolatban alakult ki: az 1557-ben János Zsigmond se-
regei felett kivívott győzelem emlékét őrzi. [20]  

A csíksomlyói búcsú történetét Katona György krasznai plébános így 
jegyezte fel: „1567-ben Pünkösd Szombattyán Blandrata György indítvá-
nyából az ifjú János Király (Zápolya János Zsigmond) az 1566-ban Szent 
András napja táján hozott azon végzés következtében hogy Erdélyben a 
Vallás dolgában mindenek Blandratától függjenek Papjaikkal együtt, az 
ellenszegülők pedig mind hitetlenek büntetődjenek, melynek a Csíki Szé-
kelyek engedelmeskedni nem akartak, hasztalan kerülgeté őket János Ki-
rály hol ígéretekkel, hol fenyegetésekkel, sok fegyveres népet bocsáta a csí-
kiakra. Vala többek között Alfaluban Gyergyóban – mely Csíknak fiú szé-
ke – egy buzgó megyés pap István nevű, ez jobban is felbíztatá az állhata-
tosságra a népet, egyetérte a Fő Rend is velek, elszánák vagyonaikat és éle-
teket hitek oltalmára, eljárák azért egymást és azt végezék: hogy ily utolsó 
veszedelemben az egész nép fejenként kitsitől fogva nagyig házaikot oda-
hagyva gyűljenek össze Somlyóra, egyben is gyűlének minden falukból 
nagy kézséggel. Hírek érkezék azonban hogy Udvarhely-Szék felőll nyo-
mulának bé feléjek az hadak, kiválaszták magok közzül a fegyver fogha-
tókat, s rendre állíták az ott kiterjedett szép mezőre, a fejérnépeket, gyer-
mekeket, öregeket otthon hagyván, eleibe kezde nyomulni a fegyveres nép 
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a János király hadának. Vagyon Csík és Udvarhely-Szék között egy renge-
teg nagy erdő (ma is nagy erdőnek hívják, Várdotfalva határának nyugati 
részében fekszik Oláhfalva mellett, melyen keresztül vág az országút már 
írt Szentegyházas Oláhfaluból négy egész óra járóra éppen Csíkszeredá-
ban), ott szemben találkozván fegyverre került közöttük a dolog, a Csíkiak 
jobb részét levágták a király hadának, a többiek nyakra-főre vissza 
szaladának. Elvégződvén a verekedés vissza fordulának, a Csíkiak, mikor 
a Klastromhoz közeledtek a honn maradott őket örömmel fogadottakkal 
együtt a Templomban menve hálákat adának az Istennek győzedelmei-
kért, ennek emlékezetére most is egybe gyűlnek minden esztendőben azon 
a napon...” [21]  

„E búcsúk még most is igen látogatottak a székelyföldi katholikus 
népség összesereglésével, elannyira, hogy 20–30 000 ember szokott pün-
kösdkor itt egybeseregleni, minden falu lakossága díszöltözetben, lengő 
zászlókkal, szent hymnusok éneklése s hatalmas csengetéssel vonul ilyen-
kor Somlyóra”. 

A gyergyóalfalusiak amikor megérkeznek, ezzel az énekkel köszöntik a 
somlyói Máriát [22]: 
Megvirradt felettünk pinköstnek napja, 
Eljöttink tehozzád, szép Sziűz Mária. 
Kük Máriát szívből szeretütek, 
Isten hozott ide most titekeöt. 
Kük Máriát szívből szeretütek, 
Isten hozott ide most titekeöt. 
  
Nyitva áll előttünk ékes temploma, 
Hová vendégeit örömmel várja. 
Kük Máriát szívből szeretütek…stb 
  
Kössünk szép koszorút  hit virágiból, 
Az örökös rózsa zöld lombjaiból. 
Kük Máriát szívből szeretütek…            A Salvator-kápolna szentélye 

 
A búcsújárások központja a Kis-Somlyón lévő Salvator-, népiesen 

Silátor-kápolna. „A Kis-Somlyó meglehetősen meredek, nyugati oldalán 
keresztekkel jelölt, kanyargólag felvonuló ösvény, az úgynevezett Jézus 
hágója vezet a hegy tetőlapjára; de az áhítatosabbak, kik az önsanyargatás-
sal hisznek Istennek kedves dolgot cselekedni, kik azt hiszik, vagy a kikkel 
elhitették, hogy az emberi fájdalom és vezeklés kedves Isten előtt, azok a 
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Jézus-hágót igen kényelmes felmenetelnek ítélik, s azon elvből indulva ki, 
hogy az égbe vezető út göröngyös, egy, a hegy legmeredekebb oldalán 
egyenesen kimenő ösvényen szoktak meztelen térdekkel felcsúszni.” [23] 

 A búcsú alkalmával „a Kis-
Somlyó kinézése valójában nagysze-
rűen festői s meghatóan szép; az em-
berezreknek tarka hullámzatos ve-
gyülete borítja el az egész hegyet és 
annak környékét…, és e nagy ember-
tömeg mozog, mindenfelé hullámzik, 
össze-vissza bonyolódik, s mégis eny-
nyi szívet egy eszme, egy érzelem hat 
át, egy törekvés lelkesít, egy hit villa-
nyoz át, és ha az emberi imának van 
égbeható útja, úgy bizonnyal ez ösz-
szeolvadt, zajos imának oda fel kell 
hatnia.” [24]                 Jézus hágója 

 
* * * 

 
Csíksomlyó kegytemploma egy gótikus templom helyén épült, amely-

nek elődje egy románkori templom lehetett. A „templom ékessége a főol-
tár Mária szobra. Divald szerint az erdélyi fafargás legszebb emléke.” [25] 
A csodatevő Mária-szobor „egy gazdagon aranyozott, bizánci stylban ké-
szült régi faszobor, mely ezelőtt sírt, beszélt s nagyszerű csudákat tett.” 
[26] Hozzá, Máriához fohászkodik az ide zarándokoló immáron négy év-
százada: és énekli, mondja búcsús énekeit. A legtöbbször hosszú utat tesz-
nek meg: ma már autóval,  vonattal, de sokan még ma is szekérrel, vagy 
mint régen, gyalogosan, mert tudják, hogy ha elhozta vagy ha elhozza „az 
Isten piros pünkösd napját”, akkor Nékik menni kell Csíksomlyóra: Mári-
ához fohászkodni, a hegyre imádkozni, s egy zöld ágat letörni és azt haza-
vinni, és otthon Máriára és a mindig visszatérő tavaszra gondolni. 

                                      
Szentséges Szűz Mária! Szép liliomszál 
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál 
Hogy Szűz lévén meggyümölcsöztél 
Imádd Jézust értünk Akit te szültél 
Ó mely ékes vagy Mária 
Bűnösöknek szószólója. [27] 
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Idéztük már a gyergyóalfalviak megérkezésekor mondott éneket. 

Most azzal az énekkel és részlettel zárjuk ezt a kis könyvecskét és a som-
lyói búcsúról szóló részt, amivel elbúcsúznak a Sarlós Boldogasszonytól: 

Elbúcsúzni jöttünk Sziűz Mária, 
Csodákkal tündökletes kegyes Anya, 
Mert Te vagy biünösök szószollója, szószollója, 
Szomoró sziüvek vígasztalója. 
Mert Te vagy biünösök szószollója, szószollója, 
Szomoró sziüvek vígasztalója. [28] 

                                       A kegytemplom – középen a Szűzanya kegyszobra, Babba Mária   
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