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dr. Vincze Jánosné 

 

Csíksomlyó – ezer éves határ 

– zarándokút1 

 

Egy zarándokút, mint kiindulási pont egy önportré, személyes átélésű attraktivitás, 

s csak tőlünk függ, hogy elnyerje az általunk óhajtott tartalomvilágát. Jelképpé is válhat, 

növelve a jelentéstartalmát. 

Első említése a XV. századból datálódik, 1567-ben a Tolvajos-tetőn zajló csatában 

győztek a csíki és gyergyói katolikus székelyek az erőszakos unitárius hittérítés kísérlete 

felett, ennek emlékére tartják évente a búcsút. A hely szelleme megkívánja, hogy a búcsú 

résztvevői az esemény fenségességére vigyázva betartsák az együttlét írott és íratlan 

alapszabályait. A keresztaljakat a zászlóvivők és a helységnévtáblát tartó székely ruhába 

öltözött fiatalok vezetik az élen, hozzájuk csatlakozhatnak a magán és csoportos zarándokok. 

Különleges esemény ez a BUCSÚ. Nem látni részeget, hangoskodót, veszekedőt. 

Nincs sem egy eldobott papírdarabka, sem szemét! Olyan tiszta a környék – város és a nyereg 

– mint otthon a lakás. A Mennyekben járunk? Szakrális teret és világi teret szinkronban 

és párhuzamosan is különválasztva megteremti a külön fénnyel-színnel áthangolt misztikus 

légkört, amelyben a liturgia és a hívek imája elmélyültebbé, egyben emelkedettebbé – 

Istenközelivé válhat. A zarándoklat nemzettől, életkortól, nemtől független út, egyszóval 

mindentől és mindenkitől független, nincs politikai racionalitás benne, hanem a történelmi 

szükségszerűség tartja életben. Idei mottója: „Tarts meg minket őseink szent hitében”. 

A hitnek megújuló formája a zarándoklat, mely olyan, mint egy életút: elindul valahonnét 

és végül célba ér. A zarándok érzi, hogy otthon van, s ez lélekerősítő. Emlékeket is ápolva, 

üzenve a jövőnek, mely a keresztényi elhivatottság, a történelmi összetartozás felvállalásával 

mély titkos vágyként jelenik meg.  

Támadások cibálták majd egy százada a keresztény világ erejét, de a külső és belső 

veszélyek ellenére figyelmeztet a magyar szabadságra: remény és óhaj az igazságtétel 

önmagunk számára és a nemzetnek a megtartó ereje mely létezésünket szimbolizálja. 

Valósággal az emberi erő-hit piedesztálra emelése a zarándoklat. Csíksomlyó a hit fényét 

közvetíti az emberekhez, miközben sugarait szétszórja minden felé. Mintha más dimenzióba 

kerülnénk – egy testet-lelket lebegtető érzésvilág járja át egész lényünket. 

A zarándoklat szakrális és történelmi valóság. Életszentség és nemzettudat, 

ami szavakba kevésbé foglalható, mert érzéseiben mindenki másként vagy más-más 

időpontban és lelki állapotban éli meg önmagát, mégis egymásra nézve ugyanazt gondolja. 

Átforrósodik az atmoszféra és üzen, mi pedig lelki füleinkkel kell érzékeljük, hogy vállaljunk 

felelősséget önmagunkért, ne harcoljunk önmagunkkal és másokkal feleslegesen egy rosszul 

                                                           
1
 Első közlés: Kaláka-Club Ausztria. Évkönyv 2018, 48-54 o. 
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értelmezett vagy importált ideológiával, egy túlzott racionalitás nevében pedig ne romboljuk 

le magunkban az emberi élet során kialakított hitünket.  

Elméletben hasonló, és mégis több mint az Újévi fogadalom, pedig az is hozzánk 

tartozik. Kérünk valamint, szeretnénk, óhajtunk, vágyunk… ami mind a jövőbe mutat. 

A fogadalmat van, hogy megtartjuk, részlegesen tartjuk meg vagy elnapoljuk. A zárdában 

nevelkedő leányok vagy apácák mindig imádkoztak valakiért és valamiért. Ebben a 

szellemben nevelkedett gyermekeik is hasonlóan cselekednek. Én nagyon sokszor 

fohászkodtam, de sosem kértem ingyen – felajánlottam mindig valamit cserébe a segítség 

kompenzálásáért. Így a legkézenfekvőbb licitálás az önkéntes munkával lerovás kitalálása lett 

a sorrend, a külső körülményektől függetlenül, a megvalósíthatóság mérlegelése alapján. A 

zarándoklás is emberi fogadalom, megerősítése önmagunknak és azért a titkos vágy 

ráerősítéséért, hogy képesek vagyunk rá. Egy mély belső elhatározás! Máskor, köszönet 

valami megfoghatatlan énerőért, hogy sikerült; köszönet valakiért-valamiért, gyógyulásért, 

sikeres műtétért stb., de lehet hogy egy elégtétel megkoronázása is ez az út, sokszor előzetes 

segítségkérés hogy a „mindenható adjon erőt”. Jelent, múltat és jövőt idéz.  

Összegezve – az ember, az „Én” áll a középpontban Egyedül. Olyan össz- 

és nemzetközi társadalmi gyülekezet, ahol a tömegben egyedül lehetsz gondolataiddal, 

érzed az összhangot a pozitív kisugárzást, mely megerősít. Hasonló életélmény a könyvtárban 

való tanulás-jegyzetelés, mely összességében serkentő hatást gyakorol a jelenlévőkre. 

A könyvtár a tanulás szimbóluma, a Csíksomlyói búcsú a hit szimbóluma. A zarándoklat, 

a búcsújárás, mint minden magyar hagyomány is egyben, tradíció a hangtalan összetartozás 

jelképe. 

A zarándoklat véghezvitelének tette, az első lépés a kimozdulás útján a holtpontról, 

mert tett a célért valamit. Őseink felajánlottak valamit, a sámánon keresztül áldozatot 

mutattak be az Istenségnek, annak kiengesztelésül a jó indulata elnyerése végett. Az ezt 

követő századokban is van utalás az áldozat rituális bemutatására, sőt mi is számtalan 

„áldozatot” hozunk ahogy átvettük napi használatos szótárunkba. Az áldozathozatal 

megerősíti a szándékot, erősebbé tesz, a cél megvalósításához, bekövetkezéséért, annak 

elérésére. Magunk is többre értékeljük azt a nyereményt-sikert, amiért megdolgoztunk. 

Ha a cél nemes, az ember nem válik lelkét vesztett gépezetté. A mai világban az ős-

kereszténységi hit a hagyomány, szakrális nemzettudat, nemzeti öntudat, nemzeti önismeret, 

a nemzeti örökség elpusztíthatatlan voltát sugározza.  

A keresztények számára a sokistenhit nem volt összeegyeztethető a saját vallási 

felfogásukkal, a világmindenség szakralitásának keresztényi értelmezése pedig a szentség 

fogalmának átalakulásával. A sokféle kultikus rituálé helyét fokozatosan átvette 

a kereszténység inkább szellemi tevékenységre koncentráló gyakorlata a mindennapokban. 

A néphitet a mágikusság, a keresztényeket a vallás gyakorlásának az ima által elért 

istenélménye jelentette. 

Mikor megláttam a Csíksomlyói Kegytemplomot a park hatalmas fái közt átszűrődő 

vibráló fények és árnyékok mintázatában, átérezni véltem e pillanatban a világ 

magyarságának fenomenális katarktikus együvé tartozását. A büszkén álló tornyokból 

boldogság sugárzott fel az égig s a személyes világ dimenziói a megérzések világáról 

meséltek. Az égi és Földi világ találkozásánál – annak középpontjában – látható a fénysátor, 
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amely szárnyas turulmadár-oltár óvó-védő szárnyaival a természeti és természet feletti világot 

összekapcsolja. 

A Rákóczi arcképével 

díszített zarándokvonat robogott 

tovább a másnapi határtalan 

programkalandra. Jelentőség-

teljes létét – Pünkösd vasárnapja 

– a Csángó-búcsú adta, melyet 

a történelmi események nagy-

mértékben meghatároztak.  

Gyimes Bükk az „egy-

kori határszéli” Rákóczi-vár 

a XVII. században épült (1626-

ban Bethlen Gábor fejedelem 

építtette) romjai mellett található 

néhány méterre a hajdani magyar-román határnál a Magyar Királyi Államvasutak legkeletibb 

őrháza a 30. számú vasúti őrház.      A 30. számú vasúti őrház 

1890 körül egyidőben épült Pfaff 

Ferenc építész által tervezett vasút-

állomás is ”Gyimes Bükk” helységében, 

a történelmi Magyarország legkeletibb 

határállomása. Az állomás hatalmas 

épület, 102 m hosszú és 13 m szélességű, 

a szegedi és a fiumei állomásokhoz 

hasonló grandiózus építmény. Csíkszere-

dától 32 km-re, a Tatros folyónál van 

a Gyimesi-szoros, itt hagyja el Erdélyt 

és lép át Moldvába. Az őrház a 

Csíkszereda-Gyimes Bükk – Paláska – 

Kománfalva vasútvonal részeként épült. 

1940-1944 között a Magyar Honvédség 

az épület pincéjében lőrésekkel ellátott 

bunkert alakított ki. 1945-től a románok 

bitorolták. Elhanyagoltan állt, míg Deáky 

András a helyi iskola volt igazgatója 

megvette, az önkormányzatnak aján-

dékozta. 2007-ben Budakeszi Alapítvány Erdélyben és Magyarországon gyűjtést szervezett, 

ennek eredményeként 2008 pünkösd ünnepére a felújított őrházat átadták. Jelenleg Bilibók 

Ágoston gyűjtése alapján vasúttörténeti kiállítás látható benne.  

A Gyimes-szoros jobb oldalán még láthatók az egykori történelmi Magyarország 

határkövei, a Rákóczi-vár után a hegygerincen, a terméskő oldalába vésve a magyar korona 

és az 1001-es évszám.  
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A települést 1600-ban 

említik először, több mint 

6000 lakosa volt  1910-ben 

(4398 magyar, 1700 román, 

100 német). A 2011-es 

népszámlálás alapján jelenleg 

a lakosság száma több mint 

3020 magyar és kb. 1900 

román. A Csángó-magyar 

római katolikus vallású lakos 

római katolikus templomát 

1782-ben építették, és 1785-

től vezetik az anyakönyvét.  

Titkos utak derülnek 

fel előttünk, amelyek egyre 

jobban csábítanak a tovább barangolásra. Könnyed bolyongás parttalansága kábít el a pazarul 

feltáruló részletekben elmerülő szemlélődésünk során. A tavaszi szellő lágy-langyos 

simogatása ünnepélyesen megsejteti a létező valóságot: a kidomborodó terület és ezer éves 

építményei előttünk tárulnak fel. Szent és sérthetetlen voltukban, mint hófehér kő vonulatai – 

a konkrét gondolatból valósággá válnak. Az utolsó határállomás, őrszoba, határőrkuckó kőből 

álló bódéja és kőtömbből kiformált Magyar Szent Korona. Igen, ez a Csángó-búcsú ünnepi 

egyedi kelléke, Pünkösd vasárnapján az ezer éves határon. A kövek beszélnek a valahonnan-

valahová eljutás küzdelmeiről, az utak járható és járhatatlanságáról.  

Gyimes-bükki látkép – a szerző felvétele      A völgyben húzó-

dott meg a határ, az a törés-

vonal, ami megörökíti lel-

künkben kitörölhetetlenül 

az országhatárt A meg-

nyugtató belső csend és 

ordító fájdalom a jelenben 

átélve, ellentétes érzel-

meket kiváltó egymás 

nélkül értelmetlen életérzés. 

A múltba vágyódás ma már 

történelminek mondható 

hangulat megidézése, az 

emlékezés sötét-keserű, 

édes és ragyogó boldog-

ságot sugárzó érzése 

megtisztulva lép elénk. A háttérkép oltárképnek illő szentség, a saját éltünk-létünkből fakadó 

valós lét antagonizmusát hirdeti. 

Tegnap az egymillió ma kb. a fél millió magyar a búcsún és a történelmi határnál az ég 

felé magasodó fényességre kívánkozást idézi, a felfelé menetelés küzdelme a hegyre, 

hogy megpihenve közelebb legyél az éghez, ami mágnesként húzza magasba a zarándokokat. 
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A hegytetőn szemlézve-szétnézve a tömeg horizontális hullámzásában látja a jövőt. Az igazi 

érzelemmel átélt örömöktől erősebbek leszünk. Ezek a történelmet idéző élmények személyes 

múltunk sarkalatos pontjai, amelyek óriási hatással vannak a jellemünkre, és a jövőnkre is. 

Értelme van komolyan vennünk önmagunk részvételét az evilági létezésünk 

alakításában. Ezen keresztül lehet kiteljesíteni, elősegíteni, hogy általunk valósuljon meg 

és teljesedjék be a létezés értelme, aktív zarándokúttá emelve az életutat. Egy zarándokút 

a valóság fölötti világba tágítja a fantáziát, amelyben a gondolat-érzelem sebessége majd 

formatorzítást szenved. Ez a hangtalan extázis. Az embertenger cseppjében megidézi 

a nemzeti totalitást, az idő szubjektív érzékelésén keresztül. Szinte érzékelhetően sejtelmesen 

sugallja az atmoszféra hogy elkerülhetetlen az érzelmi elmélyülés. A pillanatpontokra, 

másodpercekre szakadt időnek értelmét érezzük az időn kívüli létezésben, az „otthonlétet” 

sugározza, ahonnan elindultunk és ahová vissza lehet térni. 

Csíksomlyó szakrális magába-fordulás: egy szemléletmód a spirituális értékek 

megélésére, mint a Földi világ való világgá válása.  

Gyimesbükk - egyedülálló egyedi érzelmi extázis megtestesítője, maga az ezer éves 

határ. Több generációt felölelő, hosszabb időszakokat átfogó, korszakokat összekötő 

nosztalgiája szükséges és indokolt.   

A világ létezik, a valóság van, de nem megváltozhatatlan! 


