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SZENTEGYHÁZAK NÉPE
Csíkban a nép lelki élete általában a szentegyházakhoz kötődtk. de Nagykászon,

Csíkszentgyörgy és Csíkmenaság a szentegyházak csíki életében is sajátos helyet
foglal el.

Kászonszék a Nyerges-tető alatt egy kis havasi medencében húzódík meg.
E medencére az 1650 méteres Nemere-tető tekint alá, ahonnan kelet felé Moldo
vába és Dobrudzsára, északi és nyugati irányban pedig az erdélyi medencére
nyílik kilátás. Kászonjakabfalván egy homokkő sziklából fakad az értékes "Salu
taris"-borvíz, Kászon erről kapta a nevét: a pápai regestrumban (1332-1337)
Kazun = Kaszon névvel szerepel, mely a szláv kvaszin (= savanyú) szóból
származik és Kászon-patakára vonatkozik, mely nem kis mértékben szintén bor
víz tartalmú (1).

Csíkszentmártontól északra a Fisák-patak kies völgyében fekszik Csíkszent
györgy, Bánkfalua, Csíkmenaság, amelyek Csík legrégibb községeí.

Kászonszék a hét székely széknek (Udvarhely-, Kézdí-, Orbai-, Maros-,
Csík-, Gyergyó-, Kászonszék) egyike. 1324-ben Róbert Károly oklevélében em
lítik először. Zsigmond király megengedi Kászonnak, hogy különválhassék és
saját- fiaiból válasszon vezetőket: bírót, hadnagyot. Zsigmond rendeletét Mátyás
király 1462-ben megerősíti. Kászonszék a történelem folyamán sokat szenvedett
a tatár-török inváziótól : Ali basa 1661-ben pusztítja; Mirza kán vezetésével
1694-ben 12 ezer budzsákí tatár öt napon át égeti, Csíksomlyó alatt azonban a
csíkiak szétverik a fosztogató-gyújtogató-gyilkoló hordákat. Később 1767-ben az
osztrák önkényuralom ontja vérüket (Siculicídium).

Ezen a történelmi tájon az idők folyamán öt templom és tizennégy kápolna
épült.

Ilyen kis területen, ennyi szeritegyház láttán felmerül a kérdés: mílyen mo
üvumokalapján épített ez a sokat szenvedett nép ennyi templomot és milyen
szálak fűzik őket e szentegyházakhoz?

Mivel - amint a továbbiakban látni fogjuk. -, ez a kérdés szeros kap
csolatban áll a vallási néprajzzal (a sumtegyházak vallásos lélekből eredő épí
tése, fenntartása, a hozzájuk fűződő ősi vallási szokások), ezért az alábbiakban
a szeritegyházak szerepét a vallási néprajz szemszögéből tárgyaljuk.

A szentegyház díszítésével. szentképeível, orgonájával, énekeível és vasárnapi,
valamint ünnepi szentmíséível a nép lelki életének eminens helye. A szeritegyház
már külsejével áhítatra ébreszt: figyelmeztet arra, hogy e világon kívül van egy
másik világ is, belső funkciój ával pedig a nép egész lelki életének kiinduló pontja
és elmélyítője.

A templom szö a kódexek korától közkeletű. Régi magyar elnevezése: szent
egyház. E szó első írásbeli előfordulása Szabó T. Attila szerínt 1507-ből Rádi Cseh
István végrendeletéből való. (2)

A szeritegyházak Iegszembeötlőbb és legjellegzetesebb vonása a tájban való!
elhelyezkedésük és stílusuk. A szeritegyházak a táj hoz alkalmazkodnak. A nép a
szeritírásból merített ihlettel magaslatokra építi templomait (s -ebben a tájegység
ben nem hiányoznak a magaslatok). A kászoniak templomukat a Szentegyház-há
góra építették. A csíkmenaságiak rnondája szerínt is: "A vízözön után a jnenaságí
nép a hegyeken lakott s ahogy a víz apadt, az emberek a templom környékére
telepedtek le, melyet a falu dombos részén építettek." (Csíkmenaság. 1978. László
Ferenc; szül, 1919 elbeszélése.) A szeritegyház hatását kiterjeszti egész környezetére,
a táj ra, amelyben áll s ezáltal a nép egész életének központja. Napi munkájuk
végzésekor rníndenkor és mindenütt a szeritegyház oltalma alatt cselekszenek, Ezt
az eszmét a legszebben Tamási Aron fejezte ki János nemzései című novellájában,
amikor a templomot az egész népet átölelő nagy természet szantegyházává széle
síti ki, - káprázatosnak. csodálatosnak, felségesnek, szomorúnak, siralmasnak és
gyötrelmesnek mondja s ekkép dicsőíti: "Hajója az égtájak felé, szabadon kiterjed.
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Oszlopa nappal fény, éjjel álom. Falai építtettek világ kezdetekor. Alapzata ezer
színű virággal vagyon kirakva... Mennyezete kék némely napokon s rajta a
fények apja ragyog.. . s másnapokon hamuszínű, vagy éppen feketekék. acélos
a színe... Oltárán harmat a neve a bornak, orgonáján szelek játszanak lágyan vagy
tomboló gerjedelemmel. Szertartásainak nyelvén az ember, az állatok, a növényfélek
és a föld egyformán beszélnek. Mély mint az ismeretes tengerek együtt. Magas
mínt a végtelen űr és tornyának tetején eleven angyal trombitál." (3)

A kászoní és menaságl nép olyan térben él, amely felfelé nyitott és kapcsolat
ban van a nagy Isten szép világával, amely kikerült a Teremtő kezéből. A nem
zetségek, a nagy családok települési iránya a szentegyház, A templom a szo
kások szolgálatában áll: a keresztelő, a menyegző, a temetés, a gazdasági élet,
a szentegyházhoz kötődik.

.A szeritegyházak stílusában sajátosan nyilvánul meg az egyes történelmi korok
áhitata, Nemcsak a nép vallási hagyományai, hanem a templomnak egésze is
őrzi a különböző stílusokat. A szeritegyházak népe áhítatában elsősorban a kö
zépkor stílusainak hatását őrzi. A román és gót stílusban épített szentegyházakat
a különböző korok művészeti irányának hatása alatt átalakították, a legtöbbet
barokkízálták (főleg a templombelsőt), mírít a jellegzetes kászoni, csíkszent
györgyi és menaságí templomokat is. Me.naságon a Szeplőtelen Fogantatás templomá
ban az egykori román stílus némi maradványa még ma is látható a kórus alatt,
a toronyba beépítve, valamint a sekrestye külső falának kőrózsáiban, Ugyanott
a gót stí1us a hálóboltozatban, Anjou címereíben, a faragott ablakrámákban és
a - Bakó Gábor főesperestől kifejtett - szentségtartó fülkében világosan kivehető.

Bármilyen átalakításon is mentek át ezek a szantegyházak. a középkorí román
-gótikus szellem, mely testet öltött bennük, megmaradt míndmáíg, Amenasági
templom szentélyének festményei a középkor vlelkiségéről tanúskodnak. A középkor
hitét őrzi e templom s vele a nép.

A szeritegyházak táji helyzeten, stílusán, belső díszítésén kívül régi harang
jaik is történelmet és hagyományos áhitatot sugároznak. (A menaságíak kegyelet
tel őrzik templomuk 1542-ből származó harangját.) Ismeretesek egyes hajdani
hiedelmek is a harangokkal kapcsolatban, például, hogy a csíki nagy hidegekben a
megfagyástól a "jégharang" hangja óvja meg az embereket s életre kelti a már
-már megdermedőket.

A szeritegyház paramentum szükségleteit .a csíkmenaságiak saját készítésű

miseruhával, oltárterítővel látják el, sőt a bérmáló püspököt is ezzel ajándékoz
zák meg. Márton Aron püspöknek 1971-ben a bérmálás alkalmával e szavakkal
adták át a hagyományos ajándékukat: "...miseruhát készítettünk: kender az anyaga.
asszonyaink házi vászna. Tudjuk, hogy Kegyelmes Atyánk édesanyja is foglal
kozott vele s hogy Püspök URHlk gyermekkorában kenderinget is viselt. A szőt

tesekkel és varrottasokkal nemzetségünk őseinek munkáját folytatj uk. (Szent
egyházunknak is készítettünk két miseruhát és oltárterítőt.) Püspök Atyánknak
szánt ajándékunk átadásakor szívből kívánjuk: annyi áldás szálljon Kegyelmes
Atyánkra, ahány öltést tettünk erre a míseruhára." (Csíkmenaság, 1978. Csedő

Anna közlése; szül. 1914.)
A szeritegyházak kerítésében míndenűtt áll egy }a, amelyet a hagyomány

ekkép aposztrofál:
"A kerek ég alatt, kerek egy ístenfa,
Kerek istenfának szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágnak ötvenkét virága,
Ötvenkét virágon három aranyalma."

Ez a fa a nép egyházi évét, hónapjait, napjait, három nagy ünnepét s vasár
napjait jelképezi, malyeknek virága a szeritegyházakban gyökerezik.

A nép hitében, képzetelben. hiedelmeiben is visszatükröződnek a szeritegyhá
zak jelképei. E téren kevés tanulmány áll rendelkezésünkre, ezért a jövő feladata
a szeritegyházak szimbolikus jeleivel (szerníotíkájával) is foglalkozni. E helyen
éppen csak felvetjük ezt a kérdést.

A templom az egyháznak, a hívek közösségének is szimbóluma (ecclesia
materialis signíficat ecclesiam spiritualem). de jelenti az üdvösség történetét és
a szeritegyházak népének világi történetét is. (4) A szeritegyház alapköve Krisztus;
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téglái: a hívek sokasága; a malter, amely az egész épületet összetartja: a sze
retet; négy fala a négy evangélium. A templom patrociníuma is jelkép (5), amely
sok helyt pregnánsari szembeötlő, mint például a csíkrnenaságí "Regina Coeli"
templomban. A templom hajója Noé bárkáját idézi. A szeritegyházak ószövetségi
párhuzamaí (szentsátor, Salamon temploma) szentesített jelképek, amennyíben a
templomszentelés liturgikus szövegében is előfordulnak (6).

A szeritegyházak szemiotíkájában a színeknek sajátos funkciója van a nép
hitében, híedelmeíben, sőt gazdasági életében is (7). A nép kedveli az élénk szí
neket, melyeknek ahatárőrség szervezése óta az egyes nemzetségek életében is
különös szerep jut.

A szeritegyházak karbantartásáról a nép áldozatos lélekkel gondoskodik. Sok
helyt a "tízesek" feladata a templom, a templomkert fenntartása, javítása. (E
kérdést még több helyt érinteni fogjuk a patrocíníurnok tárgyalásánál.)

.A nép úgy tartja, hogy a szeritegyházba nem illik akármilyen öltözetben be
lépni: fel kell venni az evangéliumi menyegzős ruhát s ebben a kérdésben
nemcsak a lélek kegyelmi öltözetére. hanem a külső viseletre is gondolnak. A
ruhaviselet a szentegyházban az ünnepekhez igazodik. Ez különösen a nők öltö
zetében észlelhető. A nagy ünnepek, első napján .Jékrit", másodnapján blúzt,
lajbít viselnek. A rokolya színösszetétele kisebb ünnepeken piros-fekete-zöld-kék.
nagyobb ünnepeken piros-fekete-szederjeskék csíkozású. Böjtben barna és fekete
csíkos rokolyát viselnek.

A szeritegyházakban végzett közösségi áhítatban első helyen a patrociniumok
ünneplése áll. A patrocinium, a szeritegyház búcsúja történelmi emlékeket és ősi

hagyományokat idéző esemény és évről évre megújuló élmény egész nemzedé
kek számára. A kászoní, menaságí, szeritgyörgyi szeritegyházak legjelesebb ájta
tosságai is a patrocíníumokhoz fűződnek. A szeritegyházhoz kapcsolódik a táj,
a munka és a lelki élet, ezért a patrociniumot e három szempontból tanulmányoz
zuk. A szeritegyházak patrociniumaíban megnyilvánul a nép életének természeti
és természetfeletti rendje: innen indulnak a hagyományos munkák végzésére s
itt adnak hálát munkájuk "áldásáért" is. A szeritegyházak búcsúin így imádkoznak:

Kérjük az Úristent, mel~ettünk maradjon,
Víg tavaszt, csendes nyárt, hogy Ű nekünk adjon,
Bő ősszel, jó téllel bennünket megáldjon.

A munkásnép néhol a templom szószékének dekorációjára is felkerül. mínt példá
ul a csíki magvető székely alakja.

Felsőszentgyörgy kápolnájának patrocíniuma a Szetitkereszt feltalálása. A ká
polna a község felső részén épült (a "Háromtizesben") négy kilométerre az anya
egyház templomától. A kápolnát Tankó Albert esperes 1828-oon építtette a szerit
kereszt tiszteletére. (A kápolna körül a "bébírósok" temetője van.) Oltárképe a
keresztre feszített Úr Jézust ábrázolja. A búcsút május 3-án tartják. (A szerit
kereszt feltalálásának története a csíksomlyói misztérium-játékokban is előfordul.)

A falusi táj magas keresztjei (stációs keresztek, sírkeresztek, útmenti keresz
tek) a patrocinium eszméjét őrzik. Gótikus formájuk a középkor magasbatörő

lelkiségről tanúskodik. A templombúcsú idején már javában dolgoznak a föl
deken, de a búcsúünnep nem maradhat el. A keresztek előtt végzett áhítat a
nép lelki életének jellemző vonása.

Pünkösd a táj eminens ünnepe. Erre az ünnepre a szeritegyházat zöld ágak
kal díszítik fel, mert Isten lelke lebeg a természet felett. Pünkösd másodnapján
van a kászonjakabfalviak búcsúja. A búcsúnap után megkezdik a mezeí munkák
második szakaszát, a kaszálást, A Szeritlélek kegyelméből erőt merítenek a rnunka
elvégzéséhez. A nyári munkák kezdetén kis időre a szeritegyházukat a természet
nagy templomává szélesítík.

Úrnapján a kászonjakabfalviak, kászonújtalusiak zászlókkal jönnek a ká
szonimpéri kápolnába s az oltárokra helyezik a megújult természet virágai t. Az
úrnapi oltár nyírfáiról a szertartás után egy-egy ágat hazavisznek s annyi Mi
atyánköt mondanak el, ahány levél van az ágakori. i\z úrnapi oltár virágait a
káposzta közé teszik "a hernyók kártevése ellen". A pünkösdi ágakat a lányos
házaknál is felütik a legények. Ez a "pünkösdi ágütés" eljegyzés-számba megv
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Az úrnapi szentelményekkel nemcsak a gabonáról és veteményekről gondoskod
nak, hanem a lelki életről is, mert sokan szentgyőnáshoz és szentáldozáshoz [á
rulnak. Úrnapja után kezdődik a kemény nyári munka...

Szentháromság Csinód (Csíkszentgyörgy filiája) "sátorszentegyházának" (ilyen
is van itt a hegyekben) patrociniuma. Ezen a búcsún "kicsipünkösd"-öt tartanak.
Az ünnep mísztériumát a természetből vett képekkel fejezik ki (háromszögben
sugárzó nap, küllősen elhelyezott három falevél, tenyérből kiemelkedő három
feltartott ujj). A búcsún elvégzik a szeráfok énekéről elnevezett olvasót, a "szen
test". A nyári munkát a Szenthárornság nevében végzik.

Úrnapja utáni pénteken Menaságújfalu kápolnája Jézus Szíve patrocíniumát
tartja. Jézus, Mária szívének kultusza Menaságon nagyon fejlett. A menaságúj
Ialvt dedikáció a kultusz kifejlődésének legujabb történeti szakasza. A menaságiak
vallják, hogy az egész tájat az Úr Jézus Szíve élteti, Ö a "Primus motor't-ía
e tájnak. Számukra Jézus Szíve a szeretej jelképe s minden erő forrása; Jézus
Szíve a lelki életük fókusza, belőle ered az ember természetfelettísége,

Keresztelő Szent János születése, június 24-e a Csíkszentgyörgyhöz tartozó
Bánkfalva kápolnájának patrocíníuma. Ez a kápolna 1700-ban épült, tornyát 1882
ben toldották hozzá. A kápolna az alttzi "bébírósok"-é, akiknek ősei építették. Az
egykori puszták (sztyeppék) népe megértéssel idézi a puszták Szerit Jánosát. Tör
ténelmi nosztalgiájuk ébred újra a Keresztelő Szent Jánosról címzett szeritegy
házuk ünnepén. Virágos Szent János a betakarítás kezdetére figyelmezteti a né
pet. Búcsúja a keresztségben kapott kegyelmek ébresztője. - szilaj természetük
örökségével a kemény munka végzésének kezdő időpontja. Keresztelő Szent János
lsten országa közelségének tudatát ébreszti bennük, az Úr útjait egyengeti lel
kükben, példáján ők is missziót teljesítenek : a Krisztusba vetett hitet őrzik s
míndig készek a vezeklésre. A bánkfalví szeritegyházból a nép lelkűlete és hiva
tása sugárzik.

Aszentegyházak Mária-patrociniumai a nép Mária-tiszteletének kőbe épített
dokumentumai. A népnek az Isten Anyjához fűződő kapcsolataítohat szeritegyház
patrociniurna őrzi: Sarlós Boldogasszony Kotormány, Nagyboldogasszony Kászon
újfalu templomának, a csíkszentgyörgyi Ilyés-kápolnának, Kisboldogasszony a
csíkszentgyörgyí Kálvária-kápolnának, Rózsafüzér Királynéja Csíkszentgyörgy
templomának, a Szeplőtelen Fogantatás pedig Menaság templomának patrociniuma.

Sarlós Boldogasszony (régebben július 2-án, újabban május 31-én ünneplik)
Bánktalvától nyugatra egy elzárt kis völgyben fekvő Kotormány (mintegy száz
lelket számláló filia) patrociniuma. (A csíksomlyói kegytemplomnak is ősi búcsús
napja.) Kápolnája egy kis hegyre épült 1640-ben. Oltárképe a Szent Erzsébetet
látogató Szűz Anyát ábrázolja. Harangja egyidős a kápolnával, miséző kelyhének
talpán ez a felirat olvasható: "CHIERENI + ERZSÉBET + ASSaNI + ANNO
1632.", - a templom régiségéről tanúskodik. A hegyre épült templomba igyekvő

búcsúsok lelkében a szeritírás szavai ("abiit in montana") újraélednek. Sarlós
Boldogasszonnyal megkezdődik az aratás. A szeritegyházak népe aratáskor a gló
riás Máriát látja kezében sarlóval, amint angyalaival részt vesz az aratásban (8).
A búcsúsok Mária példájával ápolják a rokonsági kapcsolatot, Az Úr Jézus is
örvend a nemzetségi összetartásnak ("repes" Mária méhében), A nemzetségi köte
lékek ápolása a legtovább fennmaradt a székelyeknél. Csíkmenaságon a komaság
ma is kiterjed az egész falura.

UTUnk szineváltozása (augusztus 6) az Úr Jézus második nagy epifániája, "rés
amennyországon", - Menaságújfalu búcsúja. Az egyházközség kápolnájának épí
téséhez egy történelmi esemény fűződik: 1705. október 8-án Akton és Gráven
csapatai í'eldúlták KörösménY-falvát (Csíkszentgyörgy alsó tízese), majd Monyasd
után a Latzok tízesére törtek, de a csíkszentgyörgylek fegyvert fogtak és a fosz
togató hadat elűzték. Ennek emlékére épült 1713-ban Csíkszentgyörgy felső végén,
az újfalusi részen an "Úrszíne" kápolnája. (Állítólag ezt is Ilyés András püspök
építtette.) Ebben a harcban a fisákvölgyiek egyként harcoltak, ezért a kápolnát
- az összefogás szimbólumaként -, központi helyre építették. A természet ölén
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élő székelyek különösen kedvelik az úr Jézus életének a természethez fűződő

jeleneteit. A szentegyházak a megdícsőült üdvözítő hajlékai, a táborhegyi fény
őrzői. Ebben a fényben acélos lélekkel végzik munkájukat. Krisztus dicsőségét

munkájuk eredményében látják, rnert a természet gyümölcse Isten misztériumának
tükröződése. A megdicsőült Krisztust a nép imáiban is látja; szenvedéseikben
erőt merítenek Krísztus dicsőségének fényéből; tudják, hogy amiként a szenve
dő Krisztus rnegdicsőült, akként jutnak el ők is a dicsőségbe.

Szetit Anna (július 26) búcsús kápolnája, melyet Tank6 Albert 1836-ban épit
tetett, a csíkszentgyörgyi Kálvária-kápolnától ötven méterre van. Szent Anna a
Mettercia (Anna, Mária, Kis Jézus) közösségebe tartozik. A székely népnek az
Úr Jézus földi kötelékei, nemzetsége iránti érdeklődése a nép nemzetségi hagyo
mányainak ápolásából következík.. Erről tanúskodnak a Csíkban található szobrai,
képei: Csíkmenaságon az 1543-bru, Csíkszentélelken az 151Q-ből származó
szárnyasoltár, Gyergyószentmiklóson a Csebothegyen épült kápolna, vala
mint a madéfalvi és tusnádi kápolnák. A csíksomlyói begínák Szent Anna kul
tuszát a történelem is feljegyezte s hatása Kászonban és Fisák völgyében is
észlelhető. A Kálvária-kápolna Jézus genealóglájának szellemében központi helyet
foglal el a tájban is. Szent Anna ünnepe a nyár középén a mezőgazdaságí munkák
középső szakaszában van. Szerit Anna az erdőn kaszálók és a mezei munkát
végző asszonyok hagyományos szentje (ekkor kezdik a kendernyövést) (9). Tisz
teletére az ájtatosságokat kedden végzik: főképp a jó halálért imádkoznak hozzá
(ezért is építették kápolnáját a temetőbe).

Nagyboldogasszony Kászonújfalu és a csíkszentgyörgyi Ilyés-kápolna patrocíni
urna. Csíkszentgyörgy Boldogasszony kápolnája a falu közepétől keletre egy kopár
hegyen (régen erdő borította) a falutól 3/4 órai járásra egy meredek úton meg
közelíthető Pósa-hegyén fekszik. A kápolnát a község szülöttje llyés András püs
pök (1637-1712) építtette. (Ilyés Andrást a pápa 1697. január 14-én nevezte ki
Erdély főpásztorának) (10). A ma is élő hagyomány úgy tartja, hogy Ilyés András
gyermekkorában állatokat őrzött a Pósa-hegyen s egy medve megtámadta a csor
dát. Az imádságos pásztorfiú a Szűz Anyához folyamodott segítségért, aki el is
háritotta a veszélyt, (Hogy a hagyomány megtörtént eseményt őriz, ezt Ilyés
püspök címere és püspöki pecsétnyomója igazolja, mert mindkettő egy pásztorbotos
gyermeket ábrázol egy medvével s a Szűz Anya képével. A pecsétnyomót ma
Gyulafehérváron őrzík.) A jelenet végén a Szűz Anya meghagyta a gyermeknek.
kérje meg a szüleít, hogy ískoláztassák, mert püspök lesz belőle. A gyermek
otthon elmondta a Szűz Anya üzenetét, szüleí teljesítették is a Szűz Anya kíván
ságát. Hogy álomlátás volt-e a jelenet, vagy valóság, azt nem tudni, de a jóslat
beteljesedett. A szentegyházas püspök emlékét őrzi a kápolna ajtaja felett falba
illesztett latin feHratos kőlap, valamint a kápolna padozatába épített sírkőlapon

a faragott kehely és ostya, a papi sírkövek [ellegzetes jelképe..A szentegyházak
népe a sírkőben püspök szülöttjük emlékér őrzi. A kápolna a háború alatt
tönkrement: tető nélkül maradt négy falával. Az épület fa részeit a cigányok
elhordtak, a csfkszeredaí törvényszék ezért háromezer lej kártérítésre kötelezte
őket. Ezzel a pénzzel s a jenőfalvi tízes (Csíkszentgyörgy középtízese) adakozá
sával és önkéntes munkájával a kápolnát 1968-ban új zsindelytetővel és deszka
mennyezettel látták el, a padlózatot pedig kicementezték. Abejáróhoz szószéket
és tornácot készítettek, a kápolnába pedig új oltárt állítottak. Az oltárra vissza
helyezték a restaurált Szent István és Szerit László fából faragott régi szobraít,
amit eddig az anyatemplom Bors-kápolnájában őriztek. Újoltárképük a menny
bevitt és megkoronázott Szűz Anyát ábrázolja. A kápolna körzetet betonsasos
deszkakerítéssel és egy székely kapuval Iátták vel, hogy az ott legelésző állatok
tól védve legyen. 25 év után 1968. augusztus 15-én újból megtarthatták a patro
cinium búcsúját, amelyen több mint háromezren vettek r~zt. Nagy volt a hívek
öröme, hogy ismét megújulva láthatták a püspök-ősüle építette kápolnát. Az 1721.
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évi nagy pestisjárvány idején OstíkJszen1;györgy fele lakossága elpusztult: 1019
Iakösát ragadta el a járvány, 1202-en maradtak életben. A pestis áldozatai a
Boldogasszony-kápolna cintermében egy kőkereszttel jelölt tömegsírban píhennek.
(llyés András az osztrák ármádia elől szülőfalujába menekült s innen intézte az
egyházmegye ügyeit. Csíksomlyón zsinatot is tartott. Kétkötetes Egyházi beszédek
című könyvének egy dedikált példányát a plébánia könyvtára ma is őrzí.) Ilyés
András kápolnájának csodás története azokat az időket őrzi, amikor a székely
pásztorgyermekek legszebb álma a papság volt. A püspökségre hivatottság akkor
született meg a kis pásztorgyermekben, amikor az erdélyi egyházmegyének nem
volt főpásztora: álma természetfeletti látomás. volt... Ebben az időben az erdélyi
egyházmegyének kiváltképpen olyan föpásztorra volt szüksége, aki kitartóaa és
következetesen kereste a kivezető utat a hatalmi villongásokból és felekezeti
ellentétekből. Ily irányú törekvéseiről tanúskodott a guberníumhoz intézett le
vele is (11). Nagyboldogasszony búcsúján a táj lelke Mária jelképes koporsójához
vitt virágokban nyilvánul meg. A patrocinium a nyári munkák befejezésének s
az őszi "betakarodás" periódusának kezdete. Az első érett gyümölcs Nagyboldog
asszony, aki immár felvétetett az Úr csűrébe. A szeritegyházak népe munkáía
közben esedezve tekint a magasságba és Nagyboldogasszonyhoz folyamodik se
gítségért; földi szorgoskodásában sem feledkezik meg arról, hogy egy' a célja: az
ég, ahová Nagyboldogasszony felvétetett...

Szent István az 1954-ben épült egerszéki kápolna patrociniuma (újabban a
búcsút Kisboldogasszonykor tartják). Az egerszéklek védszentjüknek a tájba illő

zsíndelytetős f'akápolnát építettek. Csíkszentgyörgy filiái az Úz-völgyében a "csán
gó telepek": Csínód, Egerszék, Gyürke, Csobányos mintegy ötszáz lelket számlál
aak, Egerszék és Gyürke 1900-ban, a többiek az első világháború után települtek
vissza rokonaikhoz Gyímeaből. Űseik az üldözések elől vándoroltak el (12). (Pat
rociniumuk is igazolja, hogya csángók és székelyek egy nemzetség utódaí.) Szent
István a szeritegyházakat a lelkigondozás és a táj adottságai szerint egymástól
áüagosan tizenkét kilométerre építtette. A szent király akarata szerínt a !'lép az
írtások ("orotás") nyomán települt; ezt a programot ma is folytatják: patro
ciniumuk szellemében terrnővé teszik a földet, ahová települnek...

A csángóknál még a haranglábaknak is van patrociníuma, úgy látogatják,
anntha szeritegyház lenne; nekik itt a szentegyház maga a nagy természet, a
harangláb pedig ennek a jelképe. Csobányos patrocíníuma Szent Bertalan (ünnepe:
augusztus 24). A település Kisteleken túl, Csíkszentgyörgytől harminc kilométerre
fekszik, Temetőkertjében áll a patrociniumos harangláb, melynek búcsúját hűsé

gesen tartják. Szent Bertalant leginkább a hegyvidéken élő pásztorok tisztelik,
ezért jutott el tisztelete az intenzív állattenyésztéssei foglalkozó csángókhoz is.
ünnepe a hegyvidéken gazdálkodók jeles napja, az őszi szántás-vetés kezdete.
Patrociníumuk a csángókat a káros indulatok leküzdésére figyelmezteti.

Kisboldogasszony a csíkszentgyörgyi Kálvária-kápolna patrocíniuma (újabban
Egerszék búcsúja is). A Kálvária-kápolnát (kis templomnak 4.s beillenék!) a nagy
temetőben Tankó Albert csíkszentgyörgyi esperes építtette (falán látható az espe
res olajfestésű arcképe is). A kápolna a falutól mintegy kétszáz méterre egy
fákkal beültetett meredek hegyoldalon van. Felirata szerint 1833-ban épült. Az
egerszéklek a természetben végzett munkájuk közben gyakran találkoznak Mária
jelképeivel: Jessze virága, nap, napbaöltözött Asszony (13), Jákobból támadt csil
lag, - s ekképp énekelnek:

Jöjj szerelmem, jöjj galambom,
Az erdők szigetéről,

Igy énekel bölcs Salamon,
E mai ékes szűzről,

(Folyfatj1Ck)
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