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A „CSÍKSOMLYÓ-JELENSÉG”
Tánczos Vilmos: Csíksomlyó a népi vallásosságban

A Csíksomlyó a népi vallásosságban
címû könyv 2016-ban jelent meg a bu-
dapesti Nap Kiadó gondozásában. E
könyvben a szerzõ, Tánczos Vilmos
több évtizedes tereptapasztalatainak és
ez irányú folklórgyûjtéseinek feldolgo-
zását nyújtja, amely teljes körû forrás-
(köztük számos fotó, videoanyag) és
szakirodalmi feldolgozással egészül ki.
Témáját illetõen a könyv a csíksomlyói
zarándoklattal kapcsolatos népi vallás-
gyakorlatok és képzetek (a „Csíksomlyó-
jelenség”) történeti mélységû és antro-
pológiai érzékenységû monográfiája.

A könyvben helyet kapó elemzések
végsõ soron a hagyományos ember val-
lásos mentalitását tárják fel, amely
szimbolikus jelentésekben gazdag rí-
tusrendszerben és vallásos folklórnar-
ratívokban egyaránt kifejezõdik.  

A szerzõ megfogalmazása a könyv
elsõ fejezetének témáját illetõen, misze-
rint „az élmény elérésének hagyomá-
nyos útjait” (26.) elemezte, tulajdon-

képpen az egész könyv kutatói fókuszá-
ra igaz, mivel a könyv elsõsorban a ha-
gyományos közösségi tudásból táplál-
kozó képzetrendszer felõl közelít a té-
mához. Elsõsorban jelzésszerûen, a to-
vábbi kutatás irányait illetõen veti fel 
a csíksomlyói kegyhely szinkretikus
spiritualitás-képzetrendszereket, a poszt-
modern vallási piac részeit képezõ
pszeudovallási megnyilvánulásokat és
ideológiákat magába ölelõ, „kozmogó-
niai fekete lyuk” szerepét, amelynek ez
irányú mûködésérõl meglátása szerint
eddig kevés értelmezés született, és
mélyebb kutatás sem zajlott.

Lássuk, mit tartalmaz a könyv.
A Búcsú Csíksomlyón: egy rituális

dráma katarzisa címû fejezet tulajdon-
képpen egy szubjektív, de antropológiai
észrevételekre alapozott értelmezés 
a vallásos ünnepbe való betagolódás
kognitív folyamatainak fokozatairól. 
A szerzõ intellektuálisan magas szinten
mutatja be a Szenttel való találkozás, a

Nap Kiadó, Bp., 2016.



„rituális dráma” (T. V. terminusa) meg-
élését elõkészítõ felkészülés mozzana-
tait, a búcsú alkalmával megtapasztalt
vallásos élmény rituálisan kondicionált
összetevõit, például katarzis, ritualizált
jelleg, a búcsú eszmei értékeivel való
azonosulás, transzformáció, a hétköz-
napokból való kilépés, átlényegülés, ar-
tisztikusélmény. (T. V. fogalmai)

E fejezet részeként egy intellektuá-
lis reflexióként is mély, magas esztéti-
kai minõséget hordozó esszét olvasha-
tunk arról, hogy mit jelent az ünneplés
a hagyományos világlátású ember szá-
mára, amelynek törvényszerûségei alól
azonban a modernitás embere sem tud-
ja kivonni magát. 

A csíksomlyói Mária-tisztelet címû
fejezetben a búcsújárás teológiai hátte-
rét, dogmatikai alapjait vázolja fel,
amelybe a csíksomlyói kegyhely is be-
tagolódik, de amely – mint ahogy azt a
szerzõ megállapítja – végsõ soron nem
nyújt elégséges magyarázatot a csík-
somlyói búcsú kiemelt népszerûségére.
A szerzõ szerint „Csíksomlyó titka a
hely lelkiségében rejlik, és ezt […] népi
lelkiségnek kell neveznünk” (31.). A fe-
jezet többi részében kidolgozott, gaz-
dag etnográfiai anyagra alapozott elem-
zéseket olvashatunk a csíksomlyói
kegyhely népszerûségébe belejátszó,
azt termelõ népi Mária-kultusszal kap-
csolatban álló komplex vallásos és má-
gikus képzetek funkciójáról, szöveg-
folklórjáról, eredetérõl, az ezekre ala-
pozott rítusok mûködésérõl, intéz-
ményteremtõ (például vallási társula-
tok) erejérõl stb.

A következõ két fejezet a kegyhely
térszerkezetével, a búcsújárás hivata-
los egyházi értelmezésétõl eltérõ népi
vonatkozásaival, a búcsújárás kiskö-
zösségi formáinak intézményesedett
kereteivel, kellékvilágával, specializált
szerepköreivel, a résztvevõk táji tagoló-
dását követõ bemutatásával foglalko-
zik. A Búcsújárás rituális eseményei cí-
mû nagy fejezet a búcsú rítusrendsze-
rének monografikus igényû elemzését
nyújtja.  A búcsújárás történeti korsza-
kai címû következõ elemzési egység a
Mária-tisztelet történeti aspektusaival,

a búcsújárás korszakaival, valamint a
búcsú eredetének megnyugtató módon
máig nem tisztázott vonatkozásaival
foglalkozik. A nyilvánosságra került
újabb történeti forrásokra alapozva vi-
tába száll Mohay Tamás 2009-es köny-
vében a kitalált hagyomány körébe so-
rolt nagyerdei csatáról való elképzelé-
seivel is, amellett érvelve, hogy tovább-
ra sem zárható ki a történeti realitás le-
hetõsége a csatát illetõen.

Három fejezet Csíksomlyó a mold-
vai csángók népi vallásosságában be-
töltött komplex szerepét vizsgálja egy
történeti elemzési perspektívában, je-
lentõs teret szentelve a nyelvcserével
és a modernizációval bekövetkezõ ha-
tások vizsgálatának is.

A Csíksomlyó a mai világban címet
viselõ alfejezet a változások irányát jel-
zi, a modernitással bekövetkezõ „profa-
nizálódás” (T. V. fogalma) jelenségeit,
valamint az új vallási jelenségek széles
skáláján elhelyezkedõ rituális gyakorla-
tokat és a mögöttük lévõ, gyakran igen
gyorsan változó képzettartalmakat.

Tánczos Vilmos rendkívül hiteles
ábrázolóerõvel képes bemutatni a bú-
csújárás rituális rendjébe bekapcsoló-
dó emberek motivációit, lelkiállapotát,
azt, hogy mi történik az emberekkel 
a Victor Turner-i „rituális folyamat” so-
rán. A „rituális dráma” antropológiai
forgatókönyve jól kidolgozott; ami a
megértést rendkívül méllyé, az olvasó
figyelmét koncentrálttá teszi, az az egyé-
niségközpontú megközelítés. A bemuta-
tás gyakran szereplõközpontú, karak-
terrel, arccal bíró, antropológiai mon-
danivalót hordozó történetként is iz-
galmas epizódokból tevõdik össze. 
Az adatolás ily módon nem személyte-
len, konkrét helyzetekhez, emberekhez
kötõdik. A komplex rituális rendszert
fenntartó emberek személyes motiváci-
óinak, törekvéseinek hátterére való rá-
világítás, spirituális igényeik, elképze-
léseik láttatása rendkívül szuggesztív
antropológiai interpretációkat eredmé-
nyez. Ez a törekvés egy-egy jelentõs
személyiség esetében rövidebb-hosz-
szabb antropológiai esetelemzésekben
is megnyilvánul.98
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A könyvnek van egy, a szigorúan
vett néprajzi elemzéstõl, az elsajátítha-
tó interpretációs módszerektõl elszaka-
dó szépirodalmi minõsége, az ünnep-
lésrõl, a közösségi viselkedésrõl, a val-
lással élõ emberrõl szóló egyetemes
mondanivalója. 

A könyvet etnográfiailag gazdag ada-
tolása (amely ráadásul a búcsú változásá-

nak több évtizedes történeti szinkron-
metszetét is nyújtja), interpretációs ábrá-
zolóereje, a társadalomtudományok szö-
vegalkotási minõségétõl és célkitûzései-
tõl némileg eltérõ, szokatlan igényû iro-
dalmi értéke és humánfilozófiai monda-
nivalója a magyar vallási néprajz egyik
legjelentõsebb munkájává avatja.

Peti Lehel 
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TANULMÁNYOK ÉRTÉKRÕL, 
KÖZÖSSÉGRÕL, HAGYOMÁNYRÓL 
ÉS ÖRÖKSÉGRÕL
Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): 
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség
szerepe a változó lokális regiszterekben 

A Kriza Könyvek sorozat részeként
megjelent Érték és közösség. A hagyo-
mány és az örökség szerepe a változó lo-
kális regiszterekben címû tanulmány-
kötet két, az Erdélyi Értéktárhoz és az
értékgyûjtõ mozgalomhoz kapcsolódó
konferencia elõadásainak válogatott
anyagát közli. Ezek a rendezvények a
helyi és regionális néprajzi értékekre,
azok feltárására, dokumentálására, adat-
bázisokba és értéktárakba való rendezé-
sére, illetve az értékeknek a helyi kö-
zösségek mindennapjaiba történõ be-
építésének szükségességére és folyama-
taira hívták fel a figyelmet. A kötetbe is
bekerültek az aranyosszéki, kalotaszegi,
marosszéki és háromszéki néprajzi kuta-
tások, illetve az értékfeltáró kezdemé-
nyezések, megvalósítások bemutatásai.
A közölt tanulmányok nagyobb töm-
bökbe csoportosíthatók: az elsõ tömb 
a hungarikum mozgalom néprajzi meg-
közelítésérõl, elméleti beágyazásáról, a
második egy-egy részterület örökségfel-
mérésének eredményeirõl, az utolsó pe-
dig konkrét esetelemzésekrõl szól.

A szerkesztõk elõszavából kiderül,
hogy a közösségek, a tudomány vagy ép-
pen a politika miként tekintett a múlt-
ban, illetve a jelenben a hagyományra, az
örökségre, az értékre és a népi kultúrára.

Paládi-Kovács Attila Hungarikum és
értékmentés a néprajzi felfogásban cí-
mû tanulmánya a hungarikumokkal
foglalkozó mozgalmat, a törvényi kere-
tet és a hungarikumokat is bemutatja.
Ugyanakkor a néprajzi kutatás fontos-
ságát hangsúlyozza, mely hozzásegít-
het a magyar (népi) kultúra, az értékek
minél szélesebb körben való terjeszté-
séhez, a szakszerû feltáráshoz is.

Vajda András Hagyomány, örökség,
érték. A hagyomány használatának vál-
tozó kontextusai címmel a hagyomány-
ról, használatának kontextusairól érte-
kezik, bemutatva az archívumok és a vi-
lágháló szerepét, illetve az ezek kapcsán
felmerülõ kérdésekre is választ keres.

Furu Árpád Népi építészeti inven-
tarizációs projektek Erdélyben (1989–
2015) címû tanulmányában bemutatja
az elmúlt 25 év jelentõsebb népi építé-
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