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Móser Zoltán

Legendák a földön születnek
„A  magyarságnak egyik legáldottabb szentélye Somlyó. Szent hitünknek, 

nemzetünknek örök hivatását hirdeti itt a katolikus Európa szélén, a Regnum 

Marianum peremén. Odaát már egészen más világ kezd�dik. Talán ezért tá-

madnak itt a magyarságnak olyan metafi zikai távlatai és a katolicizmusnak 

különös magyar mélységei.

Mária székely udvarnépe mindenkor megadta a császárnak azt, ami a csá-

száré, de különösen Istennek, ami Istené. Az élet így itt még istenes kultusz és 

nem immanens program. A XIX. század értelmében vett nemzeti el sem jutott 

ide, a hegyek és madarak világába. A székely történelemnek annyi válságán 

és változásán, az id�nek minden megpróbáltatásán keresztül magatudatlan 

óriásként �rizgeti ez a nép Csíksomlyó mennyei ajándékát: a magyarság ka-

rizmatikus élményét, az élet kultikus többletét és metafi zikai kitekintését.”1

Okok és miértek. Biztosan tudom – és ezt el�zetes ajánlásként mondom –, 

hogy másként olvassa ezt az írást, aki járt Csíksomlyón, és aki nem; másként 

egy csíki székely és másként egy unitárius hív�. Pedig amikor leültem az asztal-

hoz és hozzákezdtem az íráshoz, az volt a célom, hogy ennek egyféle olvasata 

legyen, de íme, már most, az elején többféle és nagyon különböz� olvasatról 

beszélek. Akkor hogyan tovább, mi is lehet az én feladatom, ezen tanakodtam 

napokig! Végül arra jutottam, mint egyetlen jó megoldásra, én bizony nem fo-

gom lebeszélni a kedves Olvasót arról, hogy a maga szempontja alapján olvas-

sa és értelmezze az itt leírtakat. De ennek el�tte azért elmondom, hogy miért is 

kezdtem ezen írás megfogalmazásához – amelynek m�faja se nem tanulmány, 

se nem esszé, hanem valahol a kett� között, ha van ilyen m�faj –, elmesélem, 

miért gondoltam ennek megjelentetésére, s arra, hogy t�lem és szándékomtól 

függetlenül bizonyosan többféle olvasata lesz.

Tovajos-tet� és István pap. „Székelyudvarhely és Csíkszereda között félúton, 

a Tolvajos-tet�n, gyakran megállnak a turistabuszok. Nevezetes hely ez, itt volt az 

a csata 1567-ben, amelyet a katolikus csík és gyergyó népe vívott János Zsigmond 

fejedelem hittérít� seregével szemben és amelynek emlékére tartják a csíksom-

lyói pünkösdszombati fogadalmi búcsút. A szent helyen – ahogy a helyiek tartják 

– most kápolnát emelnek.” Így kezd�dik az elmúlt év egyik újsághíre, amelyb�l 

biztosan igaz, hogy majd minden erre járó megáll a Tolvajos-tet�n, bár az a csata, 

ha volt, nem ott zajlott le, ahol a keresztek állnak, hanem a Csíki Láz nev� helyen, 

közelebb Udvarhelyhez. A három nagy kereszten a következ� évszámok olvasha-

tók: 899–996, Márton Áron 1896 és Csíksomlyó 1442. Ez utóbbira én is csak most 

fi gyeltem fel, mert az eredeti 1567-es évszámra emlékeztem eddig. Az unitáriusok 

kérésére cserélték ki, de vajon miért? Itt most err�l szeretnék röviden írni.

1 Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében, Bp., 1944, 69.
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Els�ként azt a gyergyóalfalusi István papot kell megemlítenem, akir�l egyik 

rövid kis írásomban szóltam; erre többen is refl ektáltak. A  levélírók arra kér-

tek, hogy járjak és nézzek utána a csíksomlyói búcsú eredetét tárgyaló újabb 

írásoknak, amelyek alapos kutatás után azt állítják, hogy az a csata a legendák 

világában létezett csupán.2 De mi is volt ez a csata?

A csíksomlyói búcsúról IV. Jen� pápa 1444-ben írt levelében olvashatunk, 

amelyben a pápa megjegyzi, hogy „Csíksomlyóra Sarlós Boldogasszony napján 

sokan összegy�lnek ájtatoskodni.” Ebb�l úgy látszik, hogy a csíksomlyói búcsú 

a középkorban Sarlós Boldogasszony napjára (július 2.) esett. A pünkösd nap-

ján tartott búcsú egy történelmi emlékkel, egy gy�ztes csatával kapcsolatban 

alakult ki: az 1557-ben János Zsigmond seregei felett kivívott gy�zelem emlé-

két �rzi.3

A csíksomlyói búcsú történetét Katona György krasznai plébános így jegyez-

te fel: „1567-ben Pünkösd Szombattyán Blandrata György indítványából az ifjú 

János Király (Zápolya János Zsigmond) az 1566-ban Szent András napja táján 

hozott azon végzés következtében hogy Erdélben a Vallás dolgában mindenek 

Blandratától függjenek Papjaikkal együtt, az ellenszegül�k pedig mind hitetle-

nek büntet�djenek, melynek a Csíki Székelyek engedelmeskedni nem akartak, 

hasztalan kerülgeté �ket János Király hol ígéretekkel, hol fenyegetésekkel, sok 

fegyveres népet bocsáta a csíkiakra. Vala többek között Alfaluban Gyergyóban 

– mely Csíknak fi ú széke – egy buzgó megyés pap István nev�, ez jobban is 

felbíztatá az állhatatosságra a népet, egyetérte a F� Rend is velek, elszánák va-

gyonaikat életeket hitek oltalmára, eljárák azért egymást és azt végezék: hogy 

ily utolsó veszedelemben az egész nép fejenként kitsit�l fogva nagyig házaikot 

odahagyva gy�ljenek össze Somlyóra, egyben is gy�lének minden falukból nagy 

kézséggel. Hírek érkezék azonban hogy Udvarhely-Szék fel�ll nyomulának bé 

feléjek az hadak, kiválaszták magok közzül a fegyver foghatókat, s rendre állíták 

az ott kiterjedett szép mez�re, a  fejérnépeket, gyermekeket, öregeket otthon 

hagyván, eleibe kezde nyomulni a fegyveres nép a János király hadának. Vagyon 

Csík és Udvarhely-Szék között egy rengeteg nagy erd� (ma is nagy erd�nek 

hívják, Várdotfalva határának nyugati részében fekszik Oláhfalva mellett, melyen 

keresztül vág az országút már írt Szentegyházas Oláhfaluból négy egész óra já-

róra éppen Csíkszeredában) ott szemben találkozván fegyverre került közöttük 

a dolog, a Csíkiak jobb részét levágták a király hadának, a többiek nyakra-f�re 

vissza szaladának. Elvégz�dvén a verekedés vissza fordulának, a Csíkiak, mikor 

a Klastromhoz közeledtek a honn maradott �ket örömmel fogadottakkal együtt 

a Templomban menve hálákat adának az Istennek gy�zedelmeikért, ennek em-

lékezetére most is egybe gy�lnek minden esztend�ben azon a napon…”4

2 A  búcsúnak ezen eredettörténetét Mohay Tamás tudomása szerint eddig négyen tették 

óvatos kritika tárgyává: Rugonfalvi Kiss István (1939) debreceni (református) történész pro-

fesszor, Fodor Sándor csíksomlyói származású író (1979), Simén Domokos unitárius lelkész 

(1998, 1999,) és az � nyomán Tódor Csaba (1999).
3 Székely László: Csíki áhitat. A csíki székelyek vallási néprajza, 1996, 186.
4 Domokos Pál Péter: „..édes Hazámnak akartam szolgálni”, 1979, 8–9.



 

123123

Tehát ez az a csata, amelyre emlékeznek a pünkösdi búcsúkor, és amely-

r�l az újabb kutatások alapján többen is azt állítják, hogy csak a legendák 

világában létezett. Itt most csak három, terjedelmes dolgozatra hivatkozom. 

Simén Domokos a Dávid Ferenc Egyletben 1998. október 25-én elhangzott 

Történelem, vagy legenda? (A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredetér�l) cím� 

el�adásának szövegére és a néprajzkutató, egyetemi tanár Mohay Tamás tanul-

mányára, amelyet Egy ünnep alapjai: a csíksomlyói pünkösdi búcsú új meg-

világításba címen a budapesti Néprajzi Múzeum szakfolyóirata, a Fabula közölt 

2001-ben. Természetesen elolvastam Tánczos Vilmos alapos szakértelemmel 

és fi gyelemmel megírt recenzióját is.

Mohay Tamás és az unitárius lelkész, Simén Domokos is utal arra, hogy 

egyetlen korabeli történeti forrás vagy adat sem említi azt, hogy a „felmérge-

l�dött unitárius fejedelem” 1567-ben „sok fegyveres népet” bocsátott volna 

Csíkra azért, hogy a katolikus vallásból az unitáriusra kényszerítse �ket. „Még 

az ellenségei sem tudnak róla semmit – írja Simén Domokos. – Itt kívánom 

leszögezni azt a tényt, hogy az unitárius vallásról csak az 1568. évi tordai or-

szággy�lést5 követ�en beszélhetünk; mint recepta religióról, a  bevett vallás 

egyházáról az 1571. évi marosvásárhelyi országgy�lés 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 Zsig-

mond 1567 pünkösdjén a csíkieknek a katolikus vallásról az unitáriusra való 

fegyveres áttérítése kísérletét.” János Zsigmond nem valószín�, hogy részt vett 

a Tolvajos-hágónál lezajlott összecsapásnál, „mert ebben az id�ben súlyos be-

teg volt, olyannyira, hogy még a végrendeletét is elkészítette”.

El�zmények. A  fent említett írások szólnak arról, hogy a legendás csata 

els� írásos feljegyzése kétszáz évvel kés�bbi. Viszont a csíksomlyói búcsú ere-

dete jóval régebbi 1567-nél. Az els� írásos említése a búcsúnak, ahogy már 

említettük, az 1444. január 27-én, IV. Jen� pápa által kibocsátott bullában 

van.6 Abban az id�ben egy másik Mária-szobor állott ott. A mostani Leonard 

Losteiner szerint a mohácsi vész után szállt alá az égb�l, hogy Csíkot a terjed� 

pogányságtól – értsd protestantizmustól – megvédje.7

Mohay Tamás el�adásai, tanulmányai, kisebb publikációk révén is széles 

visszhangot váltott ki a csíksomlyói búcsúval foglalkozó szakemberek, a klérus, 

5 Péter Katalin hívta fel a fi gyelmemet arra, hogy a nevezetes tordai országgy�lésnek katoli-

kusellenes éle volt, az országgy�lés a „nyakló nélküli” reformációt hirdette. A Tolvajos-tet�i 

er�demonstrációt, ha volt, az újhit�ek tarthatták egy évvel Torda el�tt. (A történész Szabó 

Péter baráti közlése, amelyet köszönök.)
6 Székely Oklevéltár, Szabó Károly szerkesztésében, Kolozsvár, 1876, I. 153–154.
7 A csata els� publikált változata Jordánszky Elek 1836-ban megjelent könyvében található, 

ezen keresztül vált a szöveg és a történet közismertté (Jordánszky 1836/1988, 136–138.) 

Ez a szöveg számos kisebb szövegszer� eltérést tartalmaz a levéltárban �rzött szöveghez 

képest; lehetséges, hogy Jordánszky egy – Esztergomba került – másik másolatot láthatott, 

ahogy erre Tüskés Gábor–Knapp Éva könyvükben utalnak. In Jordánszky Elek: Magyar ország-

ban, ’s ahoz tartozó Részekben lév� […] Mária kegyelem’ képeinek rövid leírása, Pozsony, 

1836, Fakszimile kiadás kísér�tanulmánnyal, Bp., 1988, 38–39.
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s�t a tágabb közönség körében is. „A budapesti kutató ugyanis az írott törté-

neti források alapján arra a következtetésre jutott, hogy mivel a csíksomlyói 

pünkösdi búcsú eredetmítosza el�ször csak a 18. század végén bukkan fel a 

rendelkezésre álló forrásokban, vagyis az 1567-es ún. »nagyerdei csatának« 

a korabeli történeti dokumentumokban nincs nyoma, következésképpen a bú-

csú általánosan ismert eredettörténete nem egyéb, mint katolikus egyházi ér-

telmiségiek által irányított tudatos mítoszképzés, azaz olyan kulturális jelenség, 

amit az antropológiai irodalomban »szerkesztett hagyomány«, »hagyomány-

alkotás« (invention of tradition) és más hasonló m�szavakkal neveznek meg. 

Mohay Tamás a búcsú eredetmítoszának keletkezését az 1770-es évekre teszi, 

és a mítosz keletkezésében 

dönt� jelent�séget tulajdonít 

Losteiner Leonárd csíksomlyói 

ferences történész kéziratos 

történeti munkáinak, valamint 

az ugyancsak nagy m�velt-

ség�, csíkrákosi származású 

Cserey Farkas bécsi udvari ta-

nácsos Geographia Mariana 

Regni Hungariae címmel idé-

zett, 1780-ból keltezett, azóta 

elveszett »könyvének«.”

Egy másik ok és egy másik csata. A csíksomlyói búcsúval kapcsolatos 

legendás csata kapcsán jutott eszembe a Szent László-legenda: ez az oka, 

hogy írás közben megfogalmazódott bennem egy áttételes gondolat, amely 

számomra nagyon hasonlít a csíksomlyói búcsú legendájára. Amit a Képes 

Krónika is és a falképek is elbeszélnek, a kerlési csata, az valóban volt I. Géza 

idején 1067-ben. De megtörtént-e annak egyik epizódja, amit Szent László, 

a leányrabló kun és a leány címen szoktunk emlegetni? Ezt a történetet a fal-

képek és a krónikák beszélik el.

A  jelenetek sorrendjét követve a következ�k láthatók a falképeken. Az 

els� jeleneten (Nagy)Várad képét látjuk: búcsúzik László király és a magyar 

sereg, búcsúztatják a püspök, az asszonyok, a kürtösök. Ez nincs a Króni-

kában. Továbbá ott hercegként szerepel, ahogy az valójában is volt. Ezek 

a freskók László király halála után 200-300 évvel készültek, amikor Lászlót 

már szentté avatták, és úgy is élt az emberek tudatában, mint aki mindig is 

király volt, h�s és szent. (A nép csakis így tud visszanézni rá, mint Mátyás-

ra, aki mindig csak igazságos volt.) De folytassuk a képsort: a magyarokat 

látjuk és a kunokat, az egyik kun vitéz lován az elrabolt lány ül. Ezután 

különválva üldözi László a lányrablót, de nem éri be. A következ� jelenet a 

küzdelem, a birkózás: a lovak kikötve, a két h�s birokra kel, de nem bírnak 

egymással. Végül a lány dönti el a küzdelmet: hatalmas bárddal megsebzi 

a kun Achilles-inát. Ezután László levágja a kun fejét, majd a leány ölébe 

fekszik megpihenni.

✱
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Ha valaki elmegy a Királyi Magyarország északi részére, a Tátra aljára, Ko-

kaslomnicra, akár a legkeletibb felére, Erdélybe, Gelencére, vagy elmegy Tür-

jére, és megnézi a templomban Szent László és leányrabló kunról szóló fres-

kókat, rögtön látni fogja, hogy mindenütt azt a történetet beszélik el, amelyet 

a Képes Krónika szövege is megörökített. (Itt most nem térek ki a változatokra 

és a fontos különbségekre.) De amit ezzel kapcsolatban fontos itt kiemelni: 

a krónika és a freskófest�k ezt a történetet – a már említett kerlési csata után 

– 200-300 évvel kés�bb beszélik és mesélik el! Ennyi id� alatt született meg a 

legenda? A történeti tény a kunok betörésér�l és a csatáról adott, de a legenda 

megszületésér�l semmit sem tudunk. Háromszáz évig lappangott? Biztosan 

nem. És mi volt el�bb: a kép vagy a szó? Az írott szóról tudunk, amely a folk-

loristák elképzelése szerint csakis szájhagyományra épülhetett. Mert a Képes 

Krónika és másik két krónika írója nyilván szájhagyományból vette, vehette. 

A  „csacsogó regösök ajkáról”? A m�vészettörténész biztos a kép els�dleges-

ségében, de hogy hol született meg az els� kép és hogyan, és mikor és mi 

alapján, err�l semmi biztosat nem tudunk.

Bencze Lóránt egyik könyvében ókori példákra hivatkozva írja a szónoklat, 

a történetírás, a mese kapcsán, hogy az ókor alig tett különbséget a történelem 

és a retorika között. „Cicero a történelmet opus oratorium maximumként em-

legeti. Úgy véli, hogy történetírás a színesen elbeszél� retorikával rokon m�faj, 

hiszen még buzdító beszédek is vannak belesz�ve. A történész bizonyos mér-

tékben a szónok és a költ� között áll. Quintilianus véleménye szerint inkább 

az utóbbihoz áll közel. A történetírás egyfajta prózában írt költészet, amelyet a 

mesélés kedvéért írnak, nem valaminek a bizonyításául. Mindenestül arra szol-

gál, hogy az utókor emlékezetében megmaradjanak események.”8

János Zsigmond tumbá-

járól. Visszatérve a Tolvajos-

tet�n lezajlott csata kés�bb 

keletkezett történetéhez, nyil-

vánvaló, hogy egy legendával 

van dolgunk, amely valahol 

és valamikor megszületett.9 

Ami izgalmas kérdés lehet, 

hogy mikor és hogyan? E so-

rok írója azt vette a fejébe, 

hogy hátha egyszer lesz olyan 

szerencsés, hogy „álmodik” 

egy lehetséges magyarázatról. 

8 Bencze Lóránt: Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban, 1–2. köt. (Mikor, miért, 

kinek, hogyan I.) Bp., Corvinus Kiadó, 1996, 323–325.
9 A formálódó történeti tudat, az alakuló és alakított hagyományok egy olyan id�szakában va-

gyunk, amikor még nincs világos és éles határ forrás és elbeszélés, történet és történelem 

között, és tág tere nyílik annak, hogy csodás események, aktuális konfl iktusok vagy nehezen 

megoldható helyzetek igazolása múltbeli eseményekre épülve történhessék meg (Mohay 

Tamás: i. m. 121.).
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A  fenti analógia alapján egy képben és egy csatában gondolkodván, a János 

Zsigmondról szóló történeti munkákban találtam is egy képet és egy csatát. 

A reprodukciót itt mellékelem. Ezen a rajzon János Zsigmond tumbája és an-

nak domborm�ve látható a gyulafehérvári székesegyházból.

János Zsigmondot 1571. május 23-án temették el, unitárius szertartás sze-

rint, a Szent István által építetett gyulafehérvári székesegyházban. Sírja most is 

ott van, édesanyja, Jagelló Izabella királyné és Hunyadi János társaságában.10

A János Zsigmond tumbáján lev� domborm� egy várostromot ábrázol, igen 

részletesen.11 Vár és sátortábor, magyar és spanyol viselet� harcosok küzdel-

me, tüzérség és lovasság, kézi tusa, fenyeget� szuronyerd�k, levágott testta-

gok töltik be a domborm�ves kép síkját, változatos egyvelegben.12 A síremlék 

mindkét oldalán látható csatajelenetek János Zsigmond fejedelem azon had-

járatára emlékeztetnek, amikor a Felvidék egy részét elfoglalta. Bágyuj Lajos 

szerint a hadadi csatát ábrázolják.13

Némethy Lajos 1885-ös tanulmánya alapján szinte megelevenedik a fenti 

csata képe. Ebben Némethy családokról szól, kiemelten Ferencr�l, akinek „te-

kintélye még inkább növekedett, mid�n 1562-ben János-Zsigmond fejedelem 

Magyarországba nagyobb sereget küldvén, ennek f�vezérei�l Báthori Istvánt és 

Némethy Ferenczet nevezte ki. A f�vezéri tiszt átvétele után alig várta Némethy 

az alkalmat, hogy h�siességének jelét adhassa. Hadad várának parancsnoka, 

Sulyok György, Balassa tanácsára János-Zsigmond h�ségér�l Ferdinandéra 

pártolt, ez átpártolásért kívánt Némethy boszút állani. Tüzérségével Hadadot 

megtámadta, mely régi falaival ellenállni képes nem lévén, csakhamar meg-

hódolt. A  várat meghódolása után a vezérek nagyobb ágyúkkal szerelték fel 

és sánczokkal er�sítették meg. Hadad elestének hírére Ferdinand f�vezérei, 

Balassa és Zay, nagyobb sereget összegy�jtve, annak visszafoglalására siettek; 

mid�n ezek érkeztét Némethy meghallá, harczvágytól eltelve, vezértársa bele-

egyezése nélk�l, eléjök sietett, hogy velök nyílt mez�n megütközzék. Báthori 

e merészség veszélyes kimenetelét el�re megjósolta; de Némethy elbizakodva 

hadi szerencséjében, mit sem adott szavaira, s�t a gy�zelmet biztosnak tartva, 

selyem zsinórt hordott magával, melylyel, mint hirlelé, az ellentáborban lev� 

két Balassát, az apát és fi út, össze fogja kötöztetni; pedig ezeknek sógora volt, 

mert Balassa Imre leányát, Zsófi át bírta nejé�l. Azonban Némethy elbizakodá-

sának nagyon megadta árát. Az ellentábor jól fegyelmezett és kipróbált serege 

ügyes vezetés mellett oly heves támadást intézett ellene, hogy azt Némethynek 

gyakorlatlan fegyveresei kiállani képesek nem valának, meghátráltak, mib�l 

10 János Zsigmond katolikusként nevelkedett, eleinte Budavárában, majd az ország f�városának 

a törökök általi elfoglalása után Gyulafehérváron. Születése után kezdett terjedni a reformá-

ció Magyarországon. Udvari orvosa, Blandrata György hatására el�bb a lutheránus, majd a 

református hitre tért. Érett korában nagy hatással volt rá Dávid Ferenc, akinek hatására végül 

unitáriusként halt meg.
11 M�vésztörténészek feltevése szerint egy metszet alapján készülhetett, de egyel�re ennek 

nyomára még nem akadtak.
12 Éber László: M�vészet, 1909
13 Bágyuj Lajos: A gyulafehérvári székesegyház helyreállítása, Korunk, 1978, 12., 1039., U�: 

A gyulafehérvári székesegyház restaurálása, Építés-Építészettudomány, XV. 1983, 18.
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rendetlen futamodás lett, �zetve mindenütt a császári lovasság által. Maga 

Némethy Szentjobbig meg sem állott.”14 Hadadot kés�bb visszafoglalta János 

Zsigmond, de nem sokáig tarthatta, mert az csakhamar újból Balassa Menyhért 

hatalmába került.15

Az Id� kapuja kitárva. A kedves Olvasó nyilván a fentiek után a folytatás-

ra és a befejezésre kíváncsi. Jogos kérés, hisz ezt kerestem, vagy inkább erre 

vártam én is: vártam a végkifejletet, de hiába. Végül elhatároztam, hogy egy 

feltételezésbe bocsátkozom, vagyis letérek a minden tanulmányra kötelez� 

szabályos útról, és átlépek a mese, az álom mezejére: kinyitom az Id� kapuját. 

Ezért gondolatban keresni kezdtem egy írót, aki megálmodja majd és elbeszéli 

a szarkofágon ábrázolt csatát, amely valamiért fontos lehetett János Zsigmond 

életében. Ez az álombeli novella egy ferences barátról szólna, aki járt valaha 

Gyulafehérvárott, látta a fejedelmi sírokat, emlékezett homályosan arra a csatát 

bemutató ábrázolásra, és így arra is, hogy János Zsigmond csatázott; arra is 

emlékszik, hogy a csatát vesztett Ferdinánd császárhoz pártoltak seregével, és 

ebb�l valahogyan – ki tudja! – milyen kombinációval – megalkotja a Tolvajos-

tet� melletti csata képét, elképzelését, amelyhez az id�k folyamán István pap 

és népe is csatlakozik. De… de!…

Itt meg kell állni, és elmondani, hogy a hagyomány megszületése nem 

is olyan egyszer�, és szinte bizonyos, hogy oda nem is kell író ember. Igaz, 

a népdalt is megírja valaki, és azt a nép átveszi, s mint lektor és cenzor aztán 

húz a szövegb�l, ír hozzá, de leginkább egy dallamhoz passzítja. Hasonlóan 

ehhez, a hagyományt is valaki kitalálja, és sokan alakítják. És mindig helyhez 

kötik és hisznek benne, mert valóságnak tudják.

A  dramatikus jelleg� gyermekjátékok egy részében – ilyen a várkörjárás, 

sorsjáték, hidasjáték – mindig két veteked� fél van, mindig a másik az ellen-

ség, mindig van gy�ztes és vesztes, de ezek alkalmanként cserél�dnek, ezért 

a játszó fél hol ide, hol oda tartozik. A végén mindenki örül, akár vesztes, akár 

gy�ztes, mert egy jót játszottak!

A  hagyomány dramatikája mintha a történelem véres drámájának és a 

játék örömteli dramaturgiájának vegyülete lenne! Én ide utalnám – a feloldás 

szándékával – a csíksomlyói búcsú eredetér�l szóló, a hagyományra való em-

lékezést, amely nem ad – hisz nem ez a feladata! – semmilyen megoldást, de 

felkínálja az együvé tartozás örömét az én olvasatomban.

Kedves Olvasó! Amit a fenti, a tumbán lév� kép, vagyis egy valós csata 

kapcsán egy elképelésr�l mondtam, az csak egy álom volt: olyan, amelyet az 

ember két nap múlva el is felejt, és az egészet rábízza a néprajzosokra, a tör-

ténészekre. Legyen az � feladatunk a láttatás és a meggy�zés. De nem árt 

fi gyelni Bencze Lóránt egyik gondolatára, amely a metaforáról szóló 1982-es 

tanulmányában olvasható: „Ne keressünk tehát valóságot a mítoszokban és 

m�vészetekben, hanem csak az igazságot, s ne várjunk igazságot a természet-

tudományoktól, hanem csak a valóságot.”16

14 Adatok a Némethy családok genealogiájához (Els� közlemény), Turul, 1885/1.
15 Szilágyi Sándor: Erd. Országgy. Emlékek, II., 147. 
16 Bencze Lóránt: A metaforáló állat, In: Magyar Nyelv�r, 1982, 463.
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A fenti okfejtéssel kapcsolatban pedig talán helyénvaló itt a végén idéznem 

Claude Lévi-Strausst, aki így vall a Szomorú trópusokban: „Minden probléma, 

akár súlyos, akár jelentéktelen, megoldható egy olyan, mindig azonos módszer 

alkalmazásával, amely a kérdés két hagyományos látásának szembeállításában 

áll; az els�t józan észérvekkel fogalmazzuk meg, azután ezeket az érveket 

a  második segítségével megsemmisítjük; végül egyiknek sem adunk igazat, 

s a harmadik látásmód segítségével felfedjük mindkét másik nézet fogyatékos-

ságát, és terminológiai b�vészkedéssel mindkett�t ugyanannak a valóságnak 

kiegészít� megjelenési formáira vezetjük vissza.”

Végül. Fontos elmondanunk, hogy Csíksomlyón volt búcsú és van búcsú 

minden pünkösd szombatján, amely az utóbbi húsz évben a magyarság legna-

gyobb összejövetelének ünnepévé vált. „Csíksomlyó eredetileg a katolikus szé-

kelyek és csángók búcsújáróhelye volt, kés�bb vonzáskörzete kiterjedt egész 

Erdély területére, s ma az itt zajló pünkösdi rituális drámának van esélye arra, 

hogy olyan nagyszabású szimbolikus eseménnyé váljék, mely társadalmi, álla-

mi és felekezeti hovatartozástól, politikai meggy�z�dést�l függetlenül évr�l év-

re összefogja a teljes nemzetet” – vallja a kolozsvári néprajzos, Tánczos Vilmos. 

Vallási hovatartozás nélkül a Boldogasszonyt, Babba Máriát, a Napba öltözött 

asszonyt köszönti itt mindenki közel hatszáz éve, a megtisztulás reményében.

Én is azok közé tartozom, aki Csíkszeredában sokat és sokszor járt az el-

múlt negyven évben. Szinte minden alkalommal felmegyek a Kissomlyó tetejé-

re, a kápolna mellé, ahonnan messzire ellátni. Így volt, így járt a néprajzkutató 

Bálint Sándor is, aki 1944-ben ide, „a katolikus Európa szélére” felzarándokolt, 

s  amikor esteledett, leült a Szent Antal-kápolna küszöbére és nézte a tájat. 

„Nézem a templomot és hegyeket – írta –, nézem a hanyatló napot és a fáradt 

munkást, az embert. Elgondolkodom. Erdély politikával telített leveg�jébe 

Csíksomlyónak kell az emberlét metafi zikai szabadságát, a Mária-szimbólum 

varázslatát árasztania.”17

Ez a kell immár mindannyiunk egyik parancsszava lett.

Aki ezt meghallja, jól teszi.

17 Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében, Bp., 1944, 69.


