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Kassai Lajos 

 

Csíksomlyó, a székelység nagy búcsújáró helye 
 
Ennek a magános helynek testére abroncs gyanánt feszül a vas-

útsínpárja; gyárak zakatolása nem veri fel csendjét s nem borítja 
kormos foltokkal egét. A szent hegy lábánál üdítő italával kínál a 
csodaforrás, melynek kristályvize télen-nyáron olyan játékos lobo-
gással buzog, mintha a föld gazdag mélységeiből a természet ősere-
jének kiapadhatatlan jókedve gyémánt gyöngyökben törne fel. Itt az 
élet nyír, fenyő ás bükkerdő balzsamos illatában fürdik, hol meg-
gyógyul a beteg, megifjodik az öreg s kibékül a háborgó lélek. 

S a bájos vidék illatán és a még meg nem fertőzött természeten 
túl: a bensőség… az áhitat… a kegyelem. Itt minden meghat, itt min-
den áhitatra hív. A szent hegyen a remetelak, a szenvedő Jézus a szí-
nében elváltozott Üdvözítő és szent Antal kápolnája, a hegyre fel és 
onnan levezető kálvária állomások, és lent a messze ellátszó két su-
gártorony, a hatalmas ívezetű templom s annak szentélyében a főol-
tár mögött lépcsőzettel magasbatörő trónus és rajta a szent Szűz ős-
régi szobra. 

Pünkösd előtt megmozdul a felső Maros, a Nyárád, a Nyikó, a 
Küküllő és az Olt völgye; férfiak és nők, ifjak és idősebbek fárasztó, 
hosszú útra kelnek; sem tikkasztó hőség, sem zúgó zápor nem ijeszti 
őket. Zeng az ének; erdők-mezők madarai nem rejtőznek el, hanem 
dalolva a búcsúsokkal versenyre kelnek. És feltünnek a színes zász-
lók s lobogós keresztek a Tolvajostetőn, a Nyergesen, a Csermászon 
és a Gerencésen. Messziről látszik a Nagysomlyó zöld koronája és 
aljában a kéttornyú templom. Hangosabban kezd dobogni a szív, 
gyorsítottütemben lengenek a zászlók s hangosabb és epedőbb az 
ének… Harangok zenéje fogadja az érkezőket… A nép leborul a 
szentélyben és meghatottsága zokogásban tör ki. 
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* 
A körmenet a hitbeli meggyőződésnek, a magyar faji egység-

nek, a történeti multra való emlékezésnek s az ősi szent hagyomá-
nyokhoz való ragaszkodásnak fenséges tüntetése. Színes, izgalmas, 
megható látvány. Ehhez képest a mozgó fényképek színházainak 
legkáprázatosabb mutatványai csak köznapi szürkeségek. 

Amint a gyülekezésre hívó nagy harang megszólal, azonnal 
megkezdődik hosszú vonalban az elhelyezkedés. Hetvenkét zászlóalj 
(amint ők mondják: keresztalja), 20-30 ezer ember sorakozik fel a ha-
gyomány által megállapított sorrendben. A rend fenntartásához 
nincs szükség szuronyos karhatalomra. Biztosítja a rendet a helyzet 
és a cselekmény szentségének tudata, a zászló hűség érzelme és a ve-
zető papok iránti tisztelet. A felsorakozott búcsúsok hosszú sorának 
közepe táján helyezkedik el mennyezetével a papság, előtte a tanuló 
ifjúság Mária társulati sajátos jelvényével (laborum), művészi hím-
zéssel díszített három rudas nagy lobogójával és a díszruhás fáklya-
vivőkkel (facigerek). 

Indulásra jelt adnak a harangok, megmozdul a jól rendezett 
tömeg, minden zászlóaljánál megszólal az ütemet segítő csengettyű, 
némelyiknél pereg a dob s felhangzik az ének: Jézus, élő Istennek 
szent fia irgalmazz minékünk! A szent hegy északi oldalán felvonul a 
menet s mikor a tetőről a délnyugati oldal lejtőjére indul, más énekbe 
kezd: Szentséges szűz Mária, szép liliomszál. A hegy aljában a felvonu-
lók utolsó zászlói és a visszatérők keresztjei üdvözlik egymást, ösz-
szevegyül a kétféle ének s valami olyan csodás diszharmóniát ad, 
mely nem bánt, hanem kellemesen izgat. A szentbeszédek elhangzá-
sa után szállására vonul a nép s elcsendesedik az élet. Ha leszáll az 
est, az ájtatosabb csoportok nem hajtják fejüket éji nyugalomra, ha-
nem a szent hegyre vonulnak, s a régi keresztények példájára valódi 
vigiliát tartva, pislogó gyertya fényén él vagy lobogó tűz mellett ájta-
tos imával és szent énekléssel töltik az éjszakát, s úgy készülnek a 
holnapi szent áldáshoz. 

Reggel 5 órától déli 12-ig a főoltáron félóránként miséznek… 
Benn a templomban és kinn a zárda kertjében s folyosóján a sok ezer 
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ember újra alakuló csoportokban leborul a Legszentebb előtt, s ma-
gához veszi a kenyeret, melyet angyali kenyérnek nevez a szent köl-
tészet. 

Az ünnepi szentmise végén adott áldás után sírva vesznek bú-
csút Máriától, s énekszóval haza indulnak a keresztek.   

 
* 

Somlyón ismét csend lesz. Elgondolkodom ezen a népen. Min-
dig sok nehézséggel küzdött s küzd, de amíg vallásos hite lesz, nem 
lesz boldogtalan.  

 
 
Forrás: Erdélyi Iskola, 1942, 1, VIII. évfolyam, január, március 
 


