
SZ1ÉKELY LÁSZLÓ

A CSÍKI SZÉKELYEK ASZKÉZISE
Egy csíksomlyói búcsún részt vevő szerzetes, aki jól ismerte a csensztocho

vaí búcsújárók lelkiséget is s aki a csíksomlyói búcsúsokat nem turista szem
üvegen keresztül nézte, s figyeimét nemcsak a templomi szertartások idejére
összpontosította, hanem a késő estig s egész éjjelen át imádkozó, a keresztút
ját térden járó nép között is megfordult, a csíki székelyek áhitatát látva így
kiáltott fel: "Firrnissima fides!" Ebben a csodálkozó és elismerő rövid mon
datban a hangsúly a [elzőn van, mely egyszersmind a hit megnyilvánulásának
aszketikus jellegére is .mutat. Ezzel kapcsolatban már e helyen meg kell je
gyeznünk, hogy bár a történelem folyamán voltak egész országokra és népekre
kiterjedő aszketikus mozgalmak is, a csíki aszkézis nem bizonyos korokhoz
kapcsolódó felbuzdulás, hanem egy olyan állandó lelkigyakorlat, amilyenre Szent
Pál oktatja korinthusi híveit (1 Kor. 9,25). A csíki aszkézis nemcsak a földi bel
dogulásért, a családért, gyermekért történő általános emberi áldozathozatal, amint
egyes csíki tárgyú irodalmi művekben olvashatjuk, hanem teljesen önzetlen,
kemény vallási áldozat is. Ez az aszkézis nem mondható leegyszerűsített szer
zetesi aszkézisnek sem, mert egy egész élet folyományát, a székelység hitéleté
nek korolláríumát jelenti, ezért jogosan nevezhetjük népi aszkézisnek. Sőt to
vább megyűnk és ezt az aszkézist a vallási néprajz külön ágaként mínt népi
aszkétikat tárgyaljuk. A csíki aszkézisnek ugyanis jól elhatárolható elemei,
hagyományos formái és történeti dokumentumai vannak. Ezek révén a csíki nép
rajz fontos ágát, sót jellemző tulajdonságát képezi, melyről eddig kevés sz6
esett.

Amiként a népek általános műveltségét is befolyásolja lakóhelyük, vérrnér
sékletük, történelmi sorsuk, társadalmi fejlődésük: éppúgy lelkiségük transzcen
dens vonatkozásaira, aszketikájuk megnyilvánulási formáira, intenzitására is ha
tással vannak a természeti és társadalmi adottságok.. Ezért szükséges a csíki
székelyek aszketikus életének kutatásában és elemzésében elsőnek ezeket szem
ügyre venni. Amint látni fogjuk, az élő hit mellett a csíki aszkézist sok ter
mészeti és történelmi tényező is befolyásolja.

A csíki népet természeti életkörülményei (sziklás hegyoldalak, sovány ta
laj, hideg éghajlat) arra kényszerítették, hogy megélhetéséért szüntelenül ke
mény munkával (irtás, talajjavítás) küzdjön, A szocialista rendszer előtt egyik
megélhetési forrása az "erdőlés" volt; ez pedig állandó bizonytalanságban tar
totta nemcsak családját, hanem önmagát. is. Elment fát hozni, de nem tudta
soha, hogy épen jön-e haza. Az erdóléssel járó nehéz munka hozzájárult áhí
tatának magas fokú gyakcrlásához.

Az aszketikus életre predesztináló tényezők között. ott látjuk a sajátos föld
rajzi helyzetet is, melynél fogva minden török és tatár inváziónak útjába esett.
Erről beszél többek között a csíkszentléleki "Veresképnek" nevezett emlékmű

is, melyet az 1694. február 15 -í székely-tatár ütközet emlékére emeltek. Ez a
"Véreskép" (mert ez az eredeti neve) a csíki székelyek aszketikus mementója:
itt ugyanis nemcsak népüket, hanem hitüket is védtélc. Földrajzi helyzetüknek
azonban pozitív hatása is volt, amennyiben a csíkí-medence zártsága a törté
nelem folyamán kedvezett az ősi hit és a szigorú lelki élet megőrzésének is.
Az aszkézis felkészülést is jelent, ami valóban ráillik a csíki székelyek törté
nelmi szerepére, amelynek során szüntelenül küzdeniük kellett. Erre emlékeztet
egy másik emlékmű, a Siculicldium.

A lelki aszketikus adottságok közé tartozik a katolikus vallás szigorúsá
gának hagyományos formában való megtartása. A katolíkus egyház már a csíki
székelyek letelepedésekor a templomok gondos elosztásával a lelki élet gyakor
lását mindenütt biztosította.1 Egyes helyeken még a templom fekvése is aszke
tikus áhitatot ébreszt. A csíkrákosi román emlékeket őrző gótikus templom
szentélyének hossztengelye 8°-al balra hajlik, ami a középkorí aszketikus szem
lélet szerint a felfeszített Krisztus lehajló fejét [elképezi.?

A csíki székelyek aszketikus élete elsősorban imáikban tükröződik. Dicsőítő

imájukban (főleg népi drámáíkban : angyalozás, betlehemezés) közvetlenül elbe-
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szélgetnek a Teremtővel, hálaadó imáikra a csíksomlyói templom votív tárgyai
és az útszéli keresztek figyelmeztetnek. Aszketikus áhítatukat a közösségí és
magánimák változatossága jellemzi. Közösségi irnáik az egyházi év ünnepeihez,
a társulati tízesek imáihoz, Keresztelő Szerit János vigiliáján az útkereszteződé

seknél épített lombsátrakban a napfordulati éjszakába nyúló áhítathoz. a határ
járások "orálásához", a háziszőttesekre hímzett és a keresztfákra vésett, a ve
csernye előtti imákhoz (keresztút végzése) fűződik. A reggeli és estéli magán
írnáikra az alábbi csíkszentmihályi imák jellemzőek, amelyekben lakóházukat
ternplornrná avatják, ahol Krísztus megváltó áldozata folytatódik, fekvőhelyü

ket pedig koporsójuknak tekintik, mely felett angyalok őrködnek: Az én házam
Szetit Antal, / Két szegibe négy angyal, / Közepibe szent oltár, / Szent oltáron
szent kereszt, I Szent kereszten Úr Jézus, / Szíve szomorodva, lelke elhervadva.
I Aki eztet elmondja este leiektioe reggel felkelti be, / Úr Jézussal idvezül a
kereszt tövibe. - Én letekszem én ágyamba, / Mintegy testi kvporsómba; / Há
Tom angyal fejem felett: I Egyik ingemet őriz, / Másik szememet bezá1'ja, /
Harrruuiik lelkemet váTja!-l

A csíklak az aszkézis három formáját gyakorolják. Vannak olyan cselek
mények, amelyeket "Krisztus szerelméért" végeznek. Ilyen pl. a keresztút já
rása a csíksomlyói búcsún, Jézus Szívekor a gyergyószentmiklósi "Both-vára"
nevű hegyen épült Szerit Szív kápolnához vezetett körmenet. Az aszkézis sa
játos formája náluk az önmaguk lelkéért végzett áhítat, mínt pl. a ,.szentmise
szolgáltatás", a fogadalmi keresztek állítása, a fogadalmi búcsún való részvé
tel. Az aszkézis teljesen önzetlen formája a "szegény lelkekért" mondatott szerit
míse és alamizsnaadás.

Az aszketikus cselekmények fókuszpontja a szentmise: belőle fakadnak és
végső fokon benne végződnek is az aszketikus elhatározások Sokhelyt a szerit
miséhez fűződik az olvasómondás, a keresztút végzése, a templom körűljárása,

a szentrnise alapítványok és a szentmise utáni megtisztelések Imái. A szentrni
séhez kapcsolódó aszkézis azonban leginkább a mísemondatásban nyilvánul meg
A két háború közt a gyimesi hegyek alján Barackoson szolgáló csíkszentdomo
kosi Bar" Jula például első tizetéséból az egész egyházközségért mondatott szerit
misét.i De szentmísét mondatnak a társulati tagokért, öregekért. jó időért, a
halottakért. "az elfelejtett lelkekért". Mind csupa altruista intenció, mely a csí
ki nép aszketikus lelkéről tanúskodik. Ez a szellem nyilvánul meg a szentmise
ünnepélyességének a fokozásával is az ún. .magyszolgálatban". Az aszketikus cse
lekményekkel felékesített szentségfelvételek, általános és fogadott ünnepek és
a körmenetek is a szentmísével kapcsolatosak.

A szentségek felvételében nem ismernek fáradságot. Csíkszentléleken egye
sek a hegyen keresztül Csíksomlyóra is át járnak gyónni. A fitódi hívek a nagy
kilencedre (első-péntek) "tízesenkint" egy-egy meghatározott háznál gyónnak.
A csíkszentdomokosi öreg Bács Lajos halálát érezve "karácsony szenvedején''
(vigil iá ián) Marostetőről az aratási szállásáról lejött a községbe, hogy felvegye
a szeritkenet szentségét,

A csíki nép áhítatos kegyelettel tartja emlékezetében aszketikus nevelőit: a
liturgia fejlesztésében, missziótartásokban, egyházi közigazgatás terén kiváló
csíki ferencrendi atyákat," a csíki származású neves püspököket" és a nevezetes
csíki világi papokat." Papjaikhoz szerfelett ragaszkodnak, és emléküket híven
őrzik. Csíkszentmihályon Gyenge András plébános nevét egyemlékkőre vésve
a templom bejáratához tették. hogy ahányszor Isten házába lépnek, emlékez
zenek rá. A csíkszentléleki Vérkápolna keresztj énél minden átmenő egy pilla
natra megáll, virágot tesz rá és a község papjaiért imádkozik. Csíkszentléle
ken a fitódi születésű Nagy Imre kanonok képét a sekrestyében őrzik Si belé
péskor áhítattal hajolnak meg előtte. Nagy Imre ugyanis, mínt gyulafehérvári
kanonok, templomukat sa iát költségén renováltatta. orgonát csináltatott (188!)).
kiiavíttatta él kőkeritést (188i) és Fltodnak iskolát építtetett (1890). Az egész A1
csíkon csodálattal és tisztelettel emlegetik a XVII. században élt kászonfeltfzi
születésű András Mihály csíktusnádí plébánost, kinek holtteste bebalzsamozás
nélkül épen megmaradt a nagykásvoni templom krlptáiában.

A hajdani licenciátusokra emlékeztetnek a lelkipásztorok mellett tevékeny
kedő előimádkozók, előéneklők. búcsúvezetők. Ok a nép aszketikus gyakorlatai
nak a vezetői. Hadd említsünk meg néhányat közülük. Csíkmenaságról Péter
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Jakab búcsúvezetót, a 89 éves (1915) Dénes József előimádkozót, Gyergyóditró
ból Puskás Lajost, aki egy életen át vezette a keresztet Csíksomlyóra, Csíkszent
mihályról Dobos Antal ("Szent Antal") társulati és búcsúvezetőt.

A csíki aszkézis történetéhez tartozik a remeteség is, amelynek e nép élet
stílusa és történelmi sorsa is kedvezett. Egyesek ugyanis egész életüket köz
ségüktől távol az ún. "orotáson" (erdei kaszálók) töltötték. A pásztorok is
nagyobbrészt a havason éltek. A csíki népet történelmi sorsa is a magányos
életre predesztínálta, mert a történelmi jogfosztások idején (1562, 1764) sokan
földönfutóvá lettek. A remeteség fenti szempontjai mellett természetesen szem
előtt kell tartani a döntő fontosságú vallási tényezőket is. Ami életmódjukat
illeti, közülük egyesek helyhez kötött életet éltek, mások kérégetve a falvakat
járták. Ezeket a csíkíak "zarándoknak" nevezték. Kedvenc tartózkodási helyük
Csíksomlyó, Gyergyóditró és Gyergyóremete volt. A csíki remeték legendás őse

Vizi Márton. akinek nevét a Kissomlyó-hegy keleti oldalán levő "Marci pusz
tájának" nevezett tisztás őrzi. A második világháború előtti években Csíksom
lyó remetéje az Oroszhegyen született Jakab Imre volt. Ö gondozta Kissomlyó
kápolnáit. A Salvator-kápolna mellett lakott, koporsóban aludt, szakállat viselt és
szíjjal átkötött hosszú, szürke csuhában járt. Keresztes botjával mindennap
lement misére ·a kolostor templomába. Az utolsó remete, Sándor Pal a hatvanas
években élt. Ö előbb az udvarhelyi Jézus Szíve-kápolna őre, majd a csík
somlyói kegytemplom sekrestyése volt. Remete botját a csíksomlyói kolostor
ban őrzik.

A csíki aszkézis a házasság kötelékében is megnyilvánul. Régebben nem volt
ritka az olyan édesanya, mint a kászonímpérí Mihály Istvánné sz. Koncz Júli
anna (1872-1948), aki kilenc gyermeket szült (a kilencedik Mihály Imre esperes,
Csíkszentkirály jelenlegi plébánosa). Az öregek hagyományos szerétettel osztot
ták meg vagyonukat gyermekeikkel. Így alakultak ki a nazycsaládok: egy-egy
udvarban vagy utcában még ma is megtaláljuk őket. A nagycsaládokban nem
csak társadalmi és jogi hagyomány, hanem vallási tartalom is van. Az özvegy
ség' hűséges megőrzése is aszketikus szellemből fakad.

A szentségí élet az egyházi évben folytatódik, melynek egyes Időpontjaihoz

aszketikus cselekmények fűződnek. Ilyen adventben a lányok böjti napja, Szent
András előestéje és ilyen "karácsony szenvedeje" (vigílíája) is, amikor a Mária
Társulat a szeritcsalád képével járja végig a házakat s az egész falu szígorú
böjtöt tart. Ilyenkor alma és körte szeleteket, szílvát, káposztát és tejbefőtt ún.
"szenvedei búzát" tesznek az asztalra, majd míndegyikből egy keveset egy ser
penyőbe tesznek s körüljárják vele a házat háromszor, aztán az asztalhoz ül
nek s mindnyájan esznek belőle. Ez a bőjti vacsora nem nagyon ízletes, de
ha valaki nem eszik velük, rossz néven veszik.

A csíki székely aszkézis csúcspontja a nagyböjt, melyre a legények
mint a csíki aszkézis aktív szereplői - figyelmeztetik a népet. Húshagyókedden
ugyanis végigjárják a falut s hammas botjukkal ráütögetnek a [árókelőkre, A
csíkiak táplálkozása régebben szegényes volt. A csíki férfi pl. tejet fölével csak
a szent napokon, a búcsú napján vagy nehéz munka végzésekor evett. Egyik
általános eledelük a cibere volt. (Tulajdonképpen rántás nélküli ecetes leves
vagy felfőzött és megborsozott káposztalé.) Olyan volt ez, mint a spártaiak ,,fe
kete levese", mely csak azoknak esett jól, akik kemény munka után nagyon
megéheztek. Hamvazószerdán a húsos edényeket kilúgoz ták, padlásra tették és
csak húsvétkor vették elé. Még ma is akadnak olyanok, akik a nagyböjtben
szardán és pénteken csak vizet isznak. Nagypénteken a "torostálból" eszik az
aszalt szilvát és vackort, de a legtöbb helyt az ún. .Jönye" az ünnepi ebéd, ami
nem más, mint kenyérformára gyúrt, kemencében sütött kalács, melyet sze
letekre vágva beáztatott aszalt szilva vagy körte levébe mártanak és cukros
mákkal meghintve fogyasztanak (Kászonímpér). Kedvelt böjtös étel az olajos
"laposka" is. Nagyböjt után az első húsos ételt a húsvét reggeli szentelt "ko
konyából" (kalács, báránysült, tojás) eszik. A nagyböjti aszketikus magatartás
a csíkiak öltözetében is megnyilvánul: az asszonyok a "tászlb" főkötő fölé fe
kete kendőt kötnek; a lányok sötétkék vagy fekete szalagót fonnak ahajukba.

Hamvazószerdán "Cibere vajda és Konc király" harcával emlékeznek a
böjti vezeklésre, a nagyhéten pedig egy Miatyánk-sorozatot imádkoznak, me
Iyet virágvasárnapján negyven Miatyánkkal kezdenek. Nagyhétfőn harminc Mia-
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tyánkot mondanak, hogy eszükbe jusson Jézusnak harminc ezüstpénzért történt
elárulása. Nagykedden az Úr Jézus földi életének harminchárom évére emlékez
ve harminchárom Miatyánkot végeznek. Nagyszerdán tizenöt Miatyánkkal eny
hítik a töviskorona okozta fájdalmait. Nagycsütörtökön tizenkét Miatyánkkal
emlékeznek a tizenkét tanítvány "hű.tlenségére". Nagypénteken három olvasót
imádkoznak: a fájdalmast letérdelve, az örvendetest járva, a dicsőségest ülve.
Nagyszombaton negyven Miatyánkot mondanak annak emlékére, hogy Jézus
negyven óráig maradt a koporsóban. Húsvét napján negyven Miatyánkkal em
lékeznek arra, hogy az Úr Jézus feltámadása után még negyven napig tanít
ványaival maradt.8

Nagyböjt után a körmenetek aszketikus ideje következik, mely arra figyel
meztet, hogy az aszketikus cselekmények a nagyböjt után is Iolytatódnak, de
rnost már nemcsak az egyéni és családi, hanem a közösségí életben is. A bú
csúsok a határba a keresztekhez, a fogadalmi szenthelyekllez mennek. A nép
aszketikus áhitata a csíki tájba varázsolta Krisztus szenvedésének helyeit, mert
határuk mínden nevezetesebb pontjára keresztet állítottak, egyes helyeken pe
dig, mint Ajnádon is magát a Golgotát is megelevenítették. A keresztek a nép
fokozott buzgóságáról tanúskodnak. Mennyí lelki emlék fűződik egy-egy neveze
tes kereszthez, mínt pl. Csíkszentléleken a hegytetői, fitódfeltizl, középtízí, al
tízi, boroszlói, templorntizi, alszegi keresztekhez. Gyergyóditróban ötven kereszt
emlékezteti a híveket a Megváltó nagy szeretetére. De a ditróíak, gyergyószent
miklósiak, szárhegyiek, csíkszentgyörgylek Csíksomlyon "Jézus hágóján" is ke
resztet állítottak. Minden keresztnek története van. A csíkszenttamásí mező szé
len levő kereszt az 1841-i árvízre; a feltizl főút melletti kereszt az 1843. július
23-i, a falu közepére állított kereszt az 1809-i [égverésre emlékeztet. Csíkkarc
falván Kurkó János keresztje az 172I-ben történt nagy égés mementója, Ezek
a nevezetes keresztek a csíki nép lelkében állandó áhítatot ébresztenek s a kör
menetek alkalmával külön is megemlékeznek róluk.

A körmenetek élén a húsvéti határkerülés áll. Csíkkezmáson húsvét másod
napjának reggelén lovas és gyalogos körmenet indul az őszi vetésmezőre (Boga
Mózes egész életen át a lovaskötmenet vezetője volt). A határkerülés állomása
Csíkszentmárton felé Dekán-keresztje, melyről ezt imádkozzálc Megváltásunk
szent jele, I Légy határunk őrző.je; Lázárfalva felé Mátyás Lajos ..megyebíró"
keresztje; Nagykaszon felé a Tekeresi keresztfa; Tusnád felé az 17l9-es pestis
fogadalmi keresztje. E keresztek északi, déli, keleti, nyugati irányúak és az
egész község határát magukba zárják. Csfkszentmihályon a Zsolozsma, Nagypást.
Vasfuvó, Szerit Ilona keresztjét látogatják meg. A kereszteknél végzett "orálá
sok" (a határkerülés imái) is aszketikus jellegűek, mert velük az egyházért, a
betegekért, és a bűnösökért könyörögnek.f

A körmenetek a keresztjáró napokon (Szent Márk ápr. 25, és az utána kö
vetkező napok) egyes egyházközségekben a falu határát nem hagyják el, de
vannak falvak, melyek az áhítat aszketikus fokozására más falu keresztjeit is
meglátogatják, pl. a csíkszenttamásiak Csíkszentdomokosra is elmennek és for
dítva.

A körmenetek közül aszketikus cselekményeivel különösen kitűnik a csík
somlyói pünkösdi búcsú. A búcsújárásnak már az anyagi körülményeiben és
szervezésében is sok aszketikus mozzanatot találunk. A búcsúsok fegyelmezett
testületet alkotnak: önként, szívesen, lelki odaadással engedelmeskednek veze
tőiknek, akik között olyanok vannak, mint a csíkszentléleki 75 éves Bálint Gá
bor, aki mínden búcsún részt vesz, vagy a gyergyóditrói Csíki Joáchim, aki öt
venszer vezette a keresztalját a csíksomlyói búcsúra. A búcsú vezetői nem vir
tuskodásból, nem a figyelem magukra tereléséből. hanem aszketikus lelkületből

vállalják egész életükön át a keresztalja vezetését. A búcsúsok étkezése egy
szerű, sokan csak a pünkösdi pereccel és az útbaeső borvízfonások vizével táp
lálkoznak. Öltözetük is méltó a keresztalj ához. Ha útközben templomhoz érnek,
fokozni akarván a búcsús kegyelmeket megkerülik azt. Pihenésük a keresztaljá
ban a minimálisra csökken: nagyobbrészt csak a templom oszlopai mellett állva;
vagy a lépcsőkön szundítanak,

A csíki aszkézis legmeghatóbb cselekménye a keresztút járása "Jézus há
góján". A csíki székelyek az Úr Jézus keresztútjának szenvedéseit "Jézus há
góján" fizikailag is megrögzítették. Ez a keresztút a Kissomlyó-hegy közepétől
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egyenesen a csúcshoz visz, vízmosásokon, kavicstörmeléken keresztül. Az egész
útszakaszt a búcsúsok térde simította le valamennyire. A meredek oldal pró
bára teszi a legerősebb lábizmokat is. Visszatekintve szédülés fogja el az em
bert. Aki végigjárja ezt az utat, némi fogalmat nyerhet a Megváltó szerivedé
seiről. P. búcsús nép egyedül vagy keresztekkel vonul ki e kavicsos oldalra.
Este érkezett s a zárda- folyosóján hegyén-hátán alvó, az aléltságtól teljesen
elcsigázott emberek vágnak neki a fárasztó útnak. Jézus hágóját a esiklak
aszkézise teremtette meg. to S hogy bűnbánatukat és Krísztus-szeretetüket fokoz
zák, Jézus hágójának megjárása után a Salvator-kápolnánál sokan még a múlt
század ötvenes éveiben is magukat vascsillagos korbáccsal véresre verték vagy
verettek.'!

A csíksomlyói búcsúsok három napig egy pillanatot sem pihennek s ne
vezetes virtusuk még a kikerülesen is érvényesül. A Mária Társulatnak ugyan
is van egy díszes kelmevel borított méhkas alakú húsz (régebben ötven) kiló
súlyú, labariumnak nevezett! jelvénye, amelyet végigvisznek a körmenetban is.
Aki ezt minden segítség nélkül végighordozza a több óra hosszáig tartó kör
menetben s a kegytemplomba is visszavíszi, annak nevét bejegyzik a társulat
díszes albumába. A csíklak áhítata nem rnerü! ki a pünkösdi búcsúval, mert
Csíksomlyóra a Szerit Antal előtti kilenc kedden és Mária nevekor is eljárnak.

A nagy sornlyói búcsún kívül az egyházközségeknek is megvannak a ma
guk aszketikus jellegű búcsúik. A gyergyóiak Szent Péterkor Gyergyócsomafal
vára, Nagyboldogasszonykor Üjfaluba, Szentháromság vasárnapján Gyergvóalfa
luba, Szent Istvánkor Borzontra járnak búcsúra. Emellett vannak fogadalmi
búcsúk is, mint amilyen a gyergyószentmiklósi (botvári) Jézus Szíve búcsú, az
1823-i nagy szárazság emlékére a ditrói Tilalmas-erdő melletti szcntkút búcsúja
(a kút arról nevezetes, hogya legnagyobb szárazság idején sem apad ki), a
szárhegyi kilenckeddi búcsú, a csíkszentgyörgyi Szent Ferenc-napi búcsú, a csík
szentimrei Szent Margit-búcsú (június 13-a utáni vasárnap), a XV. században
épült nevezetes csíkdelnei Szent János-kápolnájának búcsúja (június 24-én).
A fogadott búcsús ünnepek a nép természetfeletti gondolkozásáról tanúskodnak.

Az aszketikus cselekményekben gazdag viglliákhoz (Szent András, Jézus
szenvedeje) csatlakozik Keresztelő Szent János vigiliúja is (június 23-án), ami
kor az "angyalozók" a falu utcáin mísztikus látomásokról énekelnek. Ebbe az
áhitatba az útkereszteződéseknél felállított imasátrakban egész éjszakán át vég
zett imáikkal . a Rózsafüzér Társulat tagjai is belekapcsolódnak.

Különleges áhítat időpontja Csíkban Mindenszentek éSi Halottak-napja is.
A csíki aszkézis szép vonása, hogy minden vállalkozásukban az elhunytakra is
gondolnak. A déli és esti imában egy Miatyánkkal és Udvözléggyel emlékeznek
meg róluk. Az ajándékot "Isten fizesse meg a szegény lelkekért" kifejezéssel
köszönik meg. Embertársaiknak szívesen megbocsátanak "hogy lsten is megbo
csásson a szegény lelkeknek."

A csíki aszkézis megnyilvánulása az anyagi javaknak egyházi célra történő

adományozása is. Történelmi példára hivatkozva megemlít juk Csíkszentléleken a
Czakó-családot, aki 1510-ben a híres szárnyas oltárt emeltette és, 1502-ben a
Szentlélekísten tiszteletére szentelt hárommázsás harangot öntötte (ma is meg
van), Csíksomlyón Anda Pétert, aki az ún. "Borkertet" a kolostornak adoma
nyozta. Ternplomépítésre, javításra ma is szívesen adakoznak. Az utóbbi évek
ben Csíkmenaságon a gyimesi, vágási, tordatúri templomok építésére adakoztak.
Gyimesbükkön Nagy Lakatos György egy harangot, Antal Bálint pedig egy
márványoltárt adományozott, Csfkszentrnihálvon az alszegí juhcimboraság temp
lomuknak keresztúti képeket vásárolt, Németi András pedig egy új harangot vett.

A vallási áhítatnak tárgyi és szellemi részre bontása éppúgy nem ajánlatos,
mint az általános népi kultúráé sem, s ha most mégis megemlítjük az aszkézis
tárgyait, ezt azért tesszük, mert ezek mint aszkézisre nevelők önmagukban is
jelentős helyet foglalnak el a csíki székelység életében és néprajzában. A csík
somlyói zárda kápolnájában néhány ilyen votív tárgyát őríznek, köztük egy ér
mekkel teletűzdelt keresztet, melyet a körmenetekben szoktak vinni; esv fából
faragott diónagyságú szemekből készült rózsafüzért, melvet a Mária Társulat el
hunyt tagjaiért mondott szentmiséken szoktak a jelképes koporsóra tenni. De
mintegy négyszázötven votív tárgy is látható egy piros vászonnal bevont táb
lán a csíksomlyói kequszobor két oldalán. Azoknak az adománya, akik betegsé-
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gekből meggyógyultak. (A nemes fémekből valókat annak idején a templom
építésének költségeire fordították.) A votív tárgyak hálát kifejező felírásaiban
az ajándékozó aszketikus fogadalma rejlik, amint ez Cserel Farkas 1768-ból szár
mazó ajándéktárgyári olvasható: Csereí Farkasné Boros Kalárának I Mellye szá
radását s terhét fáidalmának ! Örömre fordítja az Isten anyjának I Kegye..en
gyógyító keze Máriának.

A csíkrákosi templom kápolnává átalakított altemplomában két gótikus fe
születet őrtznek, melyekről egy művészettörténész azt írta, hogy azok "a csíki
aszkézis megdöbbentő megnyílvánulásal?". A csíki székelyek vallási meggyőző

dése elhárít minden pogány emléket, ezért egy XVII. századból származó por
szaru szárába a napkorong mellé egy-egy fogakkal övezett keresztet véstek,13 a
csíkdelnei Szent János kápolna mennyezeti freskóján pedig a naparcot Máriá
val és a gyermek Jézussal helyettesítették: a régi égítestkultusz helyére a ke
resztény hit jelképét festették.

Székely Adám levéltáros 1846-ban azt írja: "Az ún. ,szentföld' ti. Gyergyő és
Csíkszékben számtalan szép hymnus él, melyek mivel a nép ott túlbuzgó, a
legnagyobb áhítat bélyegét hordozzák magukon.v '! A csíki nép aszkézise a népi
irodalomban is megnyílvánul : benne a nép vallási eszméi és cselekményei, a
hűségesen őrzött középkori mísztikus örökség is felszínre kerül. Ez a hagyomány
leginkább a csíki népi drámákban (Angyalozás, Virágok vetélkedése, Júlia szép
leány) nyilvánul meg. Bennük ragyognak a népi aszketika legszebb képei: Jé
zus Szívének imádása, az Eucharisztia titka, Júlia teogámiája.

Keresztelő Szent János ünnepén a fe!csíki "angyalozók" nemcsak az Úr Jé
zus végtelen szerétetét dicsérik, hanem egy pillanatra fellebbentik a Iátylat a
csíki misztikáról is, amidőn "Júlia szép leány" vízióját így szövík tovább: Fé
nyes kristálytükör a Jézusnak szíve ! Fehér liliomnak zöldelő mezeje I Semmi
ehhez képest a világ szépséqe! ! Hol vagytok anqyalok itten az egekben / Hogy
nem is szonnyultok az új történetben? / Látjátok a Jézust talpig álló vérben,
! Az isteni Szívet nagy keserűségben, / Fejét koronázzák, tövissel berakják, /
Azt fejébe nyomják!!5

A gyergyócsomafalvi halladában (Vil'ágok vetélkedése) Gyergyő népe az 01
táriszentség mlsztériumának megértésére törekszik. Ez a kemény nép nemcsak
aszketikus, hanem mísztíkus szemmel nézi a természetet, és, hitünk nagy tit
kát a csodás búzavirággal így mesélteti el: Mer éngem elvisznek az oltári helyre
/ Ott neveznek éngem Jézus szent testinel;;, s a szőlővirág a titok folytatását így
rnondja el: Mer éngem elvisznek az oltári helyre, I Ott neveznek éngem Jé
zus szent vérínek.

A ".Túlia szép leány" balladának sajnos csak már töredékét jegyezhettem
le Csikszentdomokoson 1936-ban. J6 A ballada a székely népköltészet legszebb
gyöngyszeme, a lélek isteni rnennyegzője, s bár gyökerei az Érdy-kódex "Exemp
Ium mirabile" című középkori, prózai legendájába nyúlnak s alapeszméjét már
a görög teogámiában is megtaláljuk.l? a misztikus képek sora ("fodor fehér
bárány", "két szép égő gyertya", "mennyei harang") és az egész mű Jelkisége
a csíki tájba illeszkedik. Ezért mondja Gálfi Sándor, hogy "a: Júlia ballada ere
deti honja szerit Csíkország P'Jf

A csíkiak beszédükben is sok aszketikus kifejezést használnak: az átváltoz
talási harangszót pl. "áldozati" harangszónak mondják : a farsang végére i ősí

mondással figyelmeztetik egymást: "Katalin tiltja, András megpecsételi a zöld
farsangol. l", igen sok helynév is, mint "Templom völgye", "Poklos ülő" (Csík
szentélek), "Jézus hágója" (Csíksomlyó), "Pap hegy" (Csíkkozmás), "Golgota"
(Ajnád), "Zsolozsma" (Csíkszentmihály), "Kápolna feje" (Csíkmenaság) aszke
tikus áhítatra utal.

~ A csíki aszkézisre hatással voltak a vallási társulatok is, ezért e helyen azo-
kat is áttekintjük. A legrégibb a begínák flandriai eredetű társulata, mely a
XII-XIII-ik századtól kezdve mások' bűneiért tartott állandó bűnbánatot. A
beginák kezük munkájából éltek. Csíkban a ferencesek vezetése alatt szerzetesi
közösségbe tömörültek s 1531-től kezdve a csíksomlyói kegytemplom tisztasá
gáról is gondoskodtak. Szent Ferenc Harmadik Rendje Csíkban 1660 óta mű

ködott. Főcélja az önmegszentelés. (Egykor Csíksomlyón a Jerichónak nevezett
házban laktak.) A Kordaviselők Társulata, melyet P. Taplocaí István H-1678)
alapított, minden délután két órakor körmenetben vonult ki a csíksomlyói te-
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metőbe. A társulat 1780-ban megszűnt ugyan, de a moldovaí katolikusok temetői

ájtatosságukat ma is végzik. A konfráterek a csíksomlyói rendházat adományok
kal és munkával segítettek, ezért a katonai szolgálat és adó alól fel voltak
mentve.P A Mária Társulatot (a későbbi Mária Kongregáctót) P. Szabó Be
nedek 1730-ban alapította és XII. Kelemen pápa "Cum sicut accepimus" kez
detű bullájával megerősítette. A konvent miséin hagyományos öltözetben (faci
ger) vettek részt. A tagok nevét a társulat ezüstveretes albumába [egyeztek fel.
Az 1769··ben létesített Mária Szíve társulatot a rnindkét nembeli hiveknek ala
pitották. A Szent Antal társulat hívei a kilenckeddi ájtatosságkor körmenetben
vonultak ki a Kissomlyon épült Szent Antal kápolnához; Szent Antal nyelea
dán pedig meglátogatták a kegytemplomot.

Ezek a társulatok a ferencesek buzgalmábóllétesültek, ezért központjuk
Csíksomlyó volt. Ortodoxiajukat a Rómával való kapcsolaluk biztosította. A
pápák (XII., XIV. Kelemen, VI. Pius, XIII. Leó) engedélyével működtek. Asz
ketikus hatásuk a Rózsafüzér Társulatban ma is érezhető: ők "Jézus szenve
dején" a betlehem hordozói, Keresztelő Szent János vigiliájának imádságos
virrasztól.

Végigtekintve a csíki aszkézis elemein és megnyilvánulási formáin hadd mu
tassunk rá néhány jellegzetes vonására is. Otto Karrer a spanyol aszketikát és
mlsztíkát egyéni privllégíumnak, a németet és a franciát népmozgalomnak mond
ja.20 Népmozgalomnak nevezhető a csíki aszkézis is, mert a nép vallási ha
gyományaiba gyökerezik. Közösségi megnyilvánulásaiban hasonlít a francia asz
kézis népies ágához, amelynek egyik legszebb gyakorlata, a Jézus Szive kul
tusz a századfordulón Lukács Vilmos csíkszentdomokosi plébánosban Csíkban
is lelkes apostolra talált.21 De a .csfkí aszkézis az olasz aszkézis naivitásától,
könnyedségétól sem idegen. Erről tanúskodik a csíkszentléleki szárnyasoltár,
melynek egyik festményéri Szent Ferenc a madaraknak prédikál a somlyói he
gyek alatt, háttérben rendjének csíki zárdálával. Az egész jelenet a sienai dom
bokra emlékeztet: mintha a csíki tájban a Fioretti lapjai elevenednének meg.
Az 1512-ből származó festmény a csíki aszkézis történelmi dokumentuma.

E nemzetközi párhuzamok mellett azonban a csíki aszkézisnak megvan
nak a sajátos vonásai is, melyek a nép jelleméből adódnak. A csíki aszkézist
mindenekelőtt bizonyos harcias vonás jellemzi. Az aszketikus küzdelmet Csík
ban sokszor a hit védelme váltotta fel, tniként a nándorfehérvári győzelem (1456.
aug. B) emlékére épült kissomlyói Salvator-kápolna felirata hirdeti: Isteni Sal
vator, ! Szent harcot harcolt e tábor ! Hogy aki szívből imád ! Vívja ki égi
honát! Hogy János Zsigmonddal szemben a nagyerdői ütközetben (1567) is meg
védték hitüket. A hitükhöz való fokozott ragaszkodás és az ezzel kapcsolatos
vallásgyakorlatok a csíki aszkézis fővonását képezik. Ebből fakad nagyjaik (Ist
ván pap, Zöld Péter) aszketikus hite is. Ennek a következménye az is. hogy
hitük hagyományos gyökereit a történelem folyamán semmi eretnekség sem
bolygathatta meg.22-25

A csíki aszkézisnek van még egy sajátságos vonása, amit misztikus aszké
zisnek nevezhetünk. Ennek a gyakorlói főleg a csíki asszonyok, akiknek érzés
világát két - anyai és teológiai vonatkozású - titok köti le: a megtestesülés és
Krisztus kereszthalála. A csíki asszonyok míndkettőt .,szenvedésnek" nevezik s
nagy együttérzéssel beszélnek róla a "szállást keres a szentcsaládban" "kará
csony szénvedején" és a nagypénteki Mária-siralmakban. A fájdalomnak s a
halálnak az elbeszélésében valósággal szerit versenyre kelnek. A kereszthalál s
Mária szenvedése még a csíksomlyói pünkösdi búcsún is foglalkoztatja őket,

amidőn így énekelnek: Hétfájdalmadért i Szined gyótrelmeiért ! Köszöntiink té
ged Mária ! Mária Jézusnak szent Anyja ! Angyalok Királyné A.sszonya. S ab
ban a tudatban, hogy e szenvedést az ő bűneikért vállalta Krísztus míndegyre
felteszik a kérdést: mít tudnék én szenvedni érted? Ez a lelkület egykor a
csíksomlyói flagellánsok közé vezette őket.

Források: 1. Fekete Nagy Mihály; Szent tstván-korí ternplomöv a Székelyföldön.
Magyar út IV, 1935. 2 ;7-8. - 2. Vámszer Géza: A csíkrákost erődtemplom. Erdélyi Tu
dósító 1944. 98-99. - 3. Sz(lcs Vince gy(íjtése. - 4. Székely László: Bara Jula szentmiséje.
Vasárnapi Harangszó. III, 1931. sön. - 5. Dr. Bltay Arpád: Erdély Jeles katoh.kus pap-
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6t-76. 18, Székely i. m., i. h. 19. Faragó József: A mennybevitt leány
balladájához. Ethn. LXXIX, 1968. 512. - 20. Schneider, A.: Die mystísch-ekstatísehe Got
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NÁDASDY LAJOS

TOLLAL is KARDDAL A HAZAiRT

(Virágba/mi Ferenc)
A celldömölki Berzsenyi Dániel gimnázium diák honismereti szakkörének

ügybuzgó tagjai gondosan ápolnak· az ó-temetőben egy egyszerű emlékkóvel el
látott sírhantot, közvetlenül a kápolna mellett. Az emlékoszlopou olvasható pár
szavas felirat elmondja az előtte megállóknak, hogy e hantok alatt Viréighalmi
Ferenc 48-as honvéd százados és költő hamvai nyugszanak, és az ó emlékére
emelték tisztelői. Meghalt 1875. szeptember 24-én. ~ A helyi plébánia halotti
anyakönyvében olvasható bejegyzés szerint, nyugalmazott honvéd kapitány, állí
tólag 49 éves győri származású férfi, kinek lakhelye változó, vízkórban halt
meg s az utolsó kenet szentségében részesült. A temetési szertartást, megl.epl'í
módon, nem a helybeli plébános végezte, hanem maga Hollósy Jus:r.tmiin dö
rnölkí apátúr. E halottnak tehát feltétlenül köztiszteletben álló, nevezetes em
bernek kellett lennie, legalábbis akkor száz esztendővel ezelőtt.

S valóban: Virághalmi Ferenc a maga korában, a múlt század második fe
lének ismert new közéleti személyísége volt. Nem csupán szűkebb pátriájában,
a Dunántúlon s ezen belül Győr és Veszprém megyékben, közelebbről Győr

városában, - hanem országosan is. Ha megvallatjuk a síremlék szűkszavú fel
irata mőgött felsejló adatokat, elibénk áll, míntha poraiból elevenedne meg,
egy hazáját szerető, magyar népének jobb jövőjéért fegyverrel és tollal küzdö
48-as forradalmár szabadságharcos, a bujdosó honvéd százados, a nevelő pedagó-
gus, a közéleti ember, az író és költő.

Révkomáromban született 1826. szepternber 5-én. - Az adatokat mí az ere
deti keresztlevél alapján közöljük s ezt azért hangsúlyozzuk. mert a lexikonok
és egyéb írások ez adatokat helytelenül, tévesen közlik. - Neve a keresztségben:
Franciscus, Xavertus Antonius Gallus. Apja: Franciscus Blumentrítt cancellísta
civitatis; anyja: Elisabetha Groff conj.; a szülők lakhelye: Comar; keresztszü
lők: Peril, Dnus Franciscus; Hidas camerarius civitatis és Christina Bécsy con].

A család ma élő leszármazottai szerint ősük a XVII. század végén került
Magyarországra, mint a törökök ellen harcoló császári hadak egyik tisztje s részt
vett Buda visszafoglalásában is. Az ostrom alkalmával a Bregenzból (a Bodeni
tó melletti városból) származó Blumentrítt úgy kitüntette magát, hogy a visz
szafoglalt városban egy házat kapott érdemei elismeréseképpen. Le is tele
pedett itt.
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