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SZENTEGYHÁZAK NÉPE (II.)
Hózsajüzér Királynéja (október 7.) Csíkszentgyörgy anyaegyházának pateónusa. A
szeritegyház (Csíkszengyörgy és Bánkfalva közös temploma) a plébániával együtt
a két községet elválasztó patak északi oldalán, Csíkszentgyörgy alsó végén fekszik.
1300 körül gót stílusban épült. Szentélye, barokk oltárának felirata szerínt 1796
ból való. A templom védelmére Ficz Bálint general kardinal (!) lőréses kőkerítést

és hárombástyás erődítményt építtetett. Ezek kÖ2lÜl csak a kerítés alsó felében
levő maradt meg. A bástyaszerű bejárat új keletű. 1819-ben Bálint Ignác huszár
kapitány és felesége Bors Juliánna a templomot saját költségén kítestette, ve
csernyemondó székkel (stallum) es új padokkal látta el. 182l-ben a főhajó mel
lé a déli oldalon Rózsafüzér Kiráüynéjának tiszteletére egy mellékhaiót építtetett.
Abban az időben Csíkszentgyörgy az erdélyi rózsafüzér társulatok központja volt.
A templom ősi patronusa Szerit György vértanú, de a társulati központ míatt
Rózsafüzér Királynéja lett a templom fő búcsúünnepe. (Újabban a plébános meg
próbálta vlsszaállítaní Szent Gyöngy patrocmíumét; de a hívek inkább az őszi

búcsúhoz ragaszkodnak.) Az ősi szeritegyház gondját viselő Bálint Ignác (1769. I.
31-1848. VI. 3.) a község szülöttje, az· első székely határőr huszárezredben szol
gált. 1793-tól l815-ig részt vett azokban a hadmüveletekoen, amelyeket az euró
pai hatalmak a francia köztársaság és Napóleon ellen folytattak, vitézségével
kivívta, hogy közlegényből strázsamester; majd főhadnagy lett. 18l2-ben kapitányi
ranggal ment nyugdíjba. Jövedelmét egyházi célokra fordította. A fentieken kí
vül Csíksomlyón stallurnot és szószéket, valamint egy mellékoltárt csináltatott.
a csíksomlyói gimnáziumban pedig öt tanulmányi a!lapítványt létesttett. (Madarász
Ferenc volt csíkszentgyörgyi" plébános közlése.) Bálint Ignác méltó utóda a csík
szentgyörgyi szantegyházakat restauráló Madarász Ferenc plébános. Mivel 1965-ben
egy erős vihar a templom zsíndelyes tetózetétés tornyát megrongálta, a keresztet
letörte, Madarász Ferenc 1971-ben a fedélzetet Nagybaconban készített régi mín
tás cserepekkel újrafedette, a szeritegyház megrongált tornyát újraépíttette. új
kettős kereszttel és vítlámhárítóval láJtta el, a templom belsejét pedig újratestette.

Olvasós Boldogasszony búcsújával kapcsolatban említésre méltó, hogy a szent
egvházak népe jártában-keltében a rózsafűzért imádkozza. Az olvasó megbecsü
léséről tanúskodik egy csíkmenaságí rózsafüzér története is. "Amikor ískoláímat
végeztem Brassóban. dr. Péter Antal. apátplébános egy Rómából hozott rózsa
füzérrel ajándékozott meg. Az olvasó keresztje egy a Golgotán nőtt fából való.
Olvasómen több érem is van. Az egyiket tanulókoromban egy apácától. másikat
hittanáromtól kaptam. A legértékesebb egy százötven éves érem: egyik oldalán
a Szűz Anya képe, a másikon csak nagyítóval olvasható apróbetűs írnaszöveg.
Olvasórnra kapcsoltam a skapuláré érmet is, melyet a társaságba lépésemkor
kaptam. Az olvasót mindenhová magammal viszem. Egyszer elvesztettem, de
egy kemény fogadalmam után mégiscsak megtaláltam." (Csíkménaság. 1978. Csedő

Anna, szül, 1914 elbeszélése.)
A természet elpihenését Mindenszentek közbenjáró tevékenysége követi. A

szeritegyházak népe a nehéz fizikai munka után pihenni kezd, de a szentek
egyességének jegyében szellemi-lelki tevékenységük fokozódik.

Mindenszentek Kászonaltíz patrocíniuma, A szentegvházak népe együttérzés
sel ünnepli mindenszenteket, mert világi életükben sem idegen tőlük a közösség
valósága. Történetük folyamán a székelyek míndig közösségben éltek. (A közbir
tokosság. a "megye", a nemzetség tanúskodik erről.) De természetfeletti vonatko
zásban is eleven 'kapcsolatban állnak a másvílágra költözött nemzetségek tag
jaival, szentegyházaík patrocíniumos szentjeivel. A szerrtek közösségének Láthatlit
lan világa, hitéletük empirizmusával mintegy láthatóvá válik számukra. Mínden
szentek a táj patrocíníumainak összefogűalása, .mert benne van Keresztelő Szent
János (Csíkszentgyörgy-Bánkfalva), Szent Anna (Csíkszentgyörgy), Szent István
(Csíkszentgyörgy-Egerszék), Szent Bertalan (Csíkszentgyörgy-Cso9ányos). Szent
Katalin (Kászonfeltíz) kultusza, A míndenszentek-napí áhítat főképp a halottak
ról való megemlékezés szokásaíban nyilvánul meg. A szentegyházak népe mínden
szentek napjára a szegényeknek cipókat süt ("Isten~lepénye"). Mindenszentekkor
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> a .szeritegyház körüli cintermet és temetőt is meglátogatják, ahol három-négy ,
méter magas gótikus keresztek emelkednek a merész dombok kéklő látóhatárán.
A hosszú oszlopkeresztek kúpos fedelén kettős keresztek ragyognak. Ezek éppúgy,
minta templomdomb stációs keresztjei, vagy a tizesek útmenti feszületei mind
a szeritegyház keresztjének ísmétlődéseí.

Szent Katalin (ünnepe november 25.) Kászonietüz "török kápolnájának" patro
ciniurna. Ezt a történelmi nevezetességű kis szeritegyházat Alexandriai Szent
Katalin (t 305) tiszteletére szenteltók, aiki a Vir:g:ines Capitales és a tizennégy
segítő szem egyike, a középkor legnépszerűbb női szentje, akit a Debreceni Kódex
szerínt a Sinai hegyen temettek el. (Kápolnája itt is hegyre épült.) CsíkJban kü
Iönös tiszteletben részesül : Csatószeg 1530-ból, Csíkszentlélek 1510-ből származó
szárnyasoltárának egyik alakja; Csíksomlyón egy 1500-bólSzármazó szobrát őr

zik. Szabó T. Attila szeríni a középkorí okmányokban 1252-től kezdve állandóan
szerepel (14). Szerit Katalin napjával Csíkban lezárul a természet termő tevékeny
sége. Szerit Katalinkor véget ér a Jegéltetés. az állatok ,,~erekesztésének" ideje,
- kezdődik a házimunkák (fonás, szövés) időszaka. (A fonókerék és a malom
kerék szimbóluma miatt a kászoní fonó asszonyok és ácsok, molnárok védőszentje.)

"Katalin tiltja, András megpecsételi a zöldtarsangot" - járja itt a közmondás.
Az ősi, víg termés....lakomákat követően, az adventi böjt, a lelki élet megújula
lasának időszaka.

Szeplőtelen Fogantatás a csíkmenasági szentegyház patrocíniuma, A szeritegy
ház főoltárán levő Mária-szebrot a hagyomány szerint Höltövény bareasági- falu
ban a reformáció idején kidobták a templomból. Mária egy Brassóból hazatérő

Menaság-Potyandí szekerest megszólított: "Vigyél magaddal!" - "Gyere, mert
mí is árvák vagyunk" - mondá a jószívű atyafi s feltette Máriát a szekerére.
Elindította lovait s tovább beszélt magában: "Gyere, mert mí is árvák vagyunk!
Az árvák mermyországába viszlek Menaságra, ahol, mint az Egek Királynéját fogunk
tisztelni. Eljön az idő, amikor majd az egész szeritegyház rád tekint s újra di
csérni fog Téged!" (A Szeplőtelen Fogantatást 1854. december 8-án, mint hit
cikkelyt hirdette ki IX. Pius pápa. A menaságíak megelőzték a dogma kihirde
tését.) A dialógust, amit megkezdett a menaságí székely, azóta is szüntelenül
folytatja a szeritegyházak népe a patroemium ünnepén. A menaságí szekeres di
csőítő szavait a szobor fel,írása őrzi: "R e g i n a C o e l i l 5 4 3." (15) A Szeplőte

len Fogantatás csíkmenaságí temploma valóságos biblia pauperum, festményein
láthatók: a természet, amelyben a nép él: a nap, a hold, a csillagok; az ó-. és
újszövetségi kinyilatkoztatás: az Atyaisten, Dánlel az oroszlánok vermeben. Illés
próféta, Szerit Anna, Szent Zsuzsánna, a feltámadt Krísztus a diada'1ZiáSlz1óval,
Szent Máté, Márk, Lukács és János evangélisták ; az egyháztörténelem nagy szent
jei: Szent Pál, Szent Katalin, Szent Borbála, Szent Ilona, Szent Margit, Slzent Klára.
Az 1543-ból származó szárnyasoltáron pedig az Angyali üdvözlet, Jézus születése,
Szent Erzsébet látogatása, a napkeleti bölcsek imádása, Jézus a Getszemani kert
ben, kereszthalála, Krisztus sírbatétele. Jézus feltámadása láthatók. A Regina
Coeli szeritegyház szárnyasoltárának -képeí megőrizték a nép jellegzetes arctípusait
és az egykori székelyek viseletét (16).

A kászoní és físakvölgyí szeritegyházak patrocíniumaí szinte kompendiumba
foglalják a csíki szeritegyházak dedikációit, mert a Szetükereszt feltalálása Gyer
gyócsomaíalvának, Pünkösd Csíkszentléleknek, Úrnapja Csíkszentkírály elenyészett
régi várkápolnájának (veszedelem idején ide menekült a nép), valamint Csík
szentmárton kápolnájának patrocíniurna, (Ürnapját a csíklak a kápolnákban is
megünnepelték.) Szenttuiromsáqot Csíkszépviz, Jézus Szetit Sziuét Ditró, Keresz
telő Szent Jánost DeIne, Tekerőpatak, Sarlós Boldogasszonyt Csíksomlyó, Gyergyó
újfalu, Szetit Annát Gyergyószentmiklós, Tusnád, Urunk színeváltozását Csíkva
csárcsí, Gyergyóvárhegy, Gyimesbükk (áldomáspataki kápolna), Csíksomlyó (Szal
vátor-kápolna), Nagyboldogasszonyt Gyímesbükk; Gyergyótölgyes, Csikkarefalva,
Gyergyószárhegy, Szetit Istvánt Gyergyóborszék, Csíkszentkirály, Gyergyóalfalu,
Gyergyóbékás, Gyergyótekerőpatak, Szent Bertalant Csíkszentkirály (kápolnája),
Kisboldogasszony t Csíkrákos, Mindenszenteket Csíkmindszent, Csíktapolca, Gyer
gyószárhegy, Szent Katalint Gyergyóditró vallja patrónusának.

A szentegyházban végzett közösség,i· áhítatnak a csúcspontja a szentmise. A
szentmisén való részvételnek megvan az ősi rendje: temetőlátogatás. olvasóvégzés.
részvétel a mísén, majd a templomból való távozás imája. A templomban minden-
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kinek megvan a hagyományos rendje. A csíkmenaságí templomban például egy
i805-ös feljegyzés szerint a szopta:tósan~ák részére két hosszú pado.t helyeztek
a templom előcsarnokába, hogya kisgyermekek ne ZJavaJrják a szentmísét, Ré
gebben a szombat délutáni harangszókor abbahagyták a munkát, ho.gy készülhes
senek a vasárnapi szentmísére, A karácsonyi éjféli szentmisére még a havasok
ról is lejöttek. Karjukon fej:;,ze, kezükben fenyőszurok fáklya (szurkos kanál),
hátukon bunda, lábukon csizma volt. Útközben dúdolgatták ;

Krisztus Urunk születésin,
Imát mondjunk szent ünnepén,
Születése nekünk kedves,
Szemünk a könn'jJtől nem nedves,
Szállást: hálást adunk néked,
Szivünk széked, nyugodjál ott,
Nálunk jobb vendég nem szállhat.

A szentegyházból távozva így imádkoztak:

Templomodból Uram mielőtt távozom,
F'öldporába hullva, újra imádkozom:
Buzgón esedezve arra kérlek Téged,
Ne ostorozd tovább áhitatos néped,
Ha Te benned bízva munkája után lát.
Hullasd munkájára áldásod harmatját.
Ha könnyei között örömért kiált fel,
Bűnbánatos néped, ó Uram ne vesd el,
Hogyha vész rohan rá s_tetőled kér segélyt
Hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt,
Hogy így napról napra virradván örömre,
Nevedet dicsérje, most és mindörökre. Amen.

Kászonfeltíz, 1978. Keresztes Teréz-Keresztes
Ignácné, szül.: 1904.)

A szeritegyházakban az egyházi év drámája [átszódik le. A tizenkilenc szeritegy
ház a híveket az egyházi év vérkeringésébe kapcsolja be. A szilveszteri egyház
látogatás hasonlít a karácsonyihoz. mert erre is lámpásokkal járnak. Nagyböjt
ben "szerre" járnak a keresztúti ájtatosságra, Nagypénteken "aszalós zekében"
állnak őrt a szeátsírnál s "megédeseHk" a sírba helyezett Jézust. A kászonfeltízí
gyermekek húsvétkor piros tojásért szenteltvízet hordanak aházakhoz. Nagyká
szonban Szent György napján választják a "megyebírót" (egyháztanáes elnöke)
és a "megyepolgárokat" (egyháZJfiak) (17).
. Az életfordulók nagy eseményei (születés, házasság, halál) is a szentegyhá

zakhoz kötődnek. Születésük idejét például így tartják számon: "UfUiS Lőrinc

akkor szűletett; mikor a szeriteket kí..cserélték a templomban". Esküvőkor a nász
nagy kocsival víséí a menyasszonyt a szentegyházba s onnan a vőlegény házába.
Temetéskor a szeritegyházba hozzák halottjaikat, hogy énekes szentmísét és rek
viemet rnondassanak érte. \

A szeritegyházban végzett közösségi áhítat emlékezetes élménye a mfsszió,
amikor is a nép reggeltől estig a templomban van. A misszíó a szeritegyházak
népének lelki tükre, az 1349-ik kánon szeririt tízévenként vtactják ; ha valamilyen
súlyos oknál fogva elmarad, a lelkiélet kárát vallja. Anagykászoni mísszíós
keresztről a következő éveket olvassuk: 1912, 1926, 1932, 1942, 1945. 1952, 1977.
Eszerint az első világháború után csak tizenhárom év múlva került sor az újabb
misszióra, de hogy pótolják a mulasztást, öt évre rá újra missziót tartottak. Hét
évre a második világháború után, a háborús bűnökért engesztelésül, újra misszíót
tartottak. Azután egy huszonöt éves kihagyás következett... A míssziókat Szerrt
Mihály napjától Szerit Tamás napjáig tartották, A míssziós atyák a mísszíó előtt

kérdőíveket küldtek a pléoániákra, amelyekben többek közott a .vallási népszo
kásokról is érdeklődtek. Hagyományt őriz például az a szokás, hogya bűnbánat

szentségéről tartott szeritbeszédeknél meghúzzák a "bűnbánati harangot".
A közös áhítat mellett az egyéni áhítat gazdagsága (ősi imáík, régiénekeik,

népművészetük, népi zenéjük - sőt világi énekeik -, aszketikus életük) is mu
tatja mennyí szállal fűződnek a szentegvházhoz,
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A csíki nép áhitata túlszárnyalja a rituális könyörgéseket. A kászoni és me
nasági nép például Krisztus vállsebéről is megemlékezik. Történetét így beszél
ték el: "A hagyomány szerint Szent Benedek egyszer megkérdezte az Úr Jézust.
sok szenvedésa közül melyik volt a legnagyobb fájdalma. Az Úr Jézus így vá
laszolt: Volt a vállamon egy háromujjnyi mély sebem. melyet a kereszt okozott.
Ez sokkal kínosabb volt, rnínt a többi s...envedésem, Az emberek keveset gondol
nak erre. Ez majdnem teljesen ismeretlen előttük. Ezért bármit kérsz e sebre
való hivatkozással. megadom neked, de mindazok is. akik tisztelni fogják váll
sebemet kegyelmet, irgalmat nyernek." A csíkmenaságíak Krisztus vállsebéhez
ekképp imádkoemak; ,,0 le~kegyelmes'ebb Úristen szelfd báránya, én szegény és
bűnös ember köszöntörn és tisztelem ama legszentebb sebet, melyet válladon érez
tél, mikor nehéz keresztedet hordoztad. Imádlak Téged. fájdalmas Jézus, dicsér
lek, tisztellek, áldalak és hálát adok válladnak fájdalmas sebeiért. Alázattal kér
lek, hogy szenvedéseidért és szerit sebedben türelmesen hordott nehéz keresztedért
nekem szegény bűnösnek irgalmazz. bűneimet bocsásd meg. véres lábnyomaidon
vezérelj az örök boldogságra. Amen" (Csíkmenaság, 1978. Csedő Anna. seüt.: 1914
elbeszélése.) Ez az áhítat a középkor lelki életének megíelelően a szenvedéstörté
net kiegészítése, a nagypénteki szentsírnál végzett áhítat egyik legszebb imája.
Krisztus szenvedése a szeritegyházak népének élő valóság, melyből testi nyomorú
ságában és lelki szenvedésében erőt merít, Krísztus váltsebének történetéből és a
hozzá fűződő népi áhítatból láthatjuk, hogya nép Krísztus életének, szenvedé
sének teljességét a nagy mísztíkusok látomásaiból meríti. Csíkmenaságon a nagy
pénteki sírnál végzett ájtatosságoknak része ma az az ima is. amit a Szentföldet
megjárt csíkménasági Tompos Margit székely asszony hozott magával zarándok
útjáról:

Megtépett lelkemet. íme eléd hozom.
Tekints rám kegyesen szívem erőst ver.
Panaszkodó szemem reád nézni nem mer;
Verdelő lelkem folyvást csak háborog,
Szívem esdeklően. fájón [etzokoa;
El-elcsuklik; hangom, mikor imádkozom
Előtted Megváltó Jézus Krisztusom.
Mennyit szenvedtél, mennyi kínt jártál él'ettem:
ütöttek. rugdostak, panaszt nem szólt ajkad.
Hófehér testedet véreddel bevérezni hagytad.
O jóságos. édes szenvedő szevetet
És én nem bírom el a piciny keresztet;
Engem a kis tövisszúrás is halálra sebez.
Engem a kis szenvedés is keresztfára szeaez,
Én a kis kereszt alatt is összeroskadok;
Panaszt előtted. panaszra halmozok.
Te meghallgatsz, átölel szerető két karod;
Atyám vétkezni többé nem akarok.
Jézusom bocsásd meg gyengeségemet.
Fordítsd rám keresztről jóságos szemedet.
Hogyha rám fejedet kegyesen lehajtod: .
Legyen úgy. ahogy Te akarod, Amen.

(Csikmenaság, 1978. Az ájtatosság történetét elmondta s az imát elimádkozta
László Ferencné Oláh Margit, szül.: 1922. június 4-én.)

A csíkrnenaságiak Mdndenszentokkor a szeritegyházban ..Mária olvasóját"
mondják, Az olvasó-rnondás kezdeményezője Kőne Antalné János Rozália, akinek
álmában megjelent - villámcsapás következtében - a tizennyolc éves korában
elhunyt leánya s ennek az olvasának a végzését ekképp kérte: "Édesanyám. a
fejik (!) felett van egy szentkép, a kép hátán egy ima; ezt végezzék örökké az
elhunytakért s akkor maga es megnyugszik s én es megnyugszom." Köne Antal
né sírva mondta el leánya halálát: "Veronka iskolát végzett s kítanyíttattuk varrni
s az Ürísten úgy gondolta, hogy ott veszí el. mert jó magas hegyre vitte. Kis
havas tetején takartak - másnak. nem nekünk -, élve elment s halva hozták
haza." Az olvasót a következő könyörgéssel kezdik. "Buzgón kérünk, ó Boldog
ságos Szent Szűz, jól tudjuk, hogy te vagy a bűnösök védasszonva: szánd meg
attsztítótúzJben szenvedő lelkeket.k.i~ért áldott szent Fiad életet s vért áldozott."
A titkok helyén ezt a könyörgést végzik: "Mária édes Szíve, mentsd meg a lel-
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Örvendezzünk, Betlehembe menjünk a pásztorokkal,
Istállóhoz, barmok jászolához ajándékokkal:
Ott született Isten Fia egy kis gyermecske,
Atyáinktól régtől fogva várt kisdedecske.

A másik kedvelt régi ének:
lm. midőn mindeneket, bírsággal hívatnak,
Augusztus, hogy könyvébe szám szerint íratnak.
Elindula József is a Szűz Máriával,
Istennek erejével terhes mátkájával.

A nepi áhitatot sugárzó dramatikus játékok közül ma is szokásos a betle
hemjárás. A betlehemes játékot először a szentegyházban adják elő, innen indul
nak betlehemezní is. A csíkmenaságíak a betlehemes játékot 1971-72-ben a cin
teremben, a szeritegyház javításából megmaradt deszkákból állított színpadon
adták elő. A betlehemesek templomi bemeneteli és kijöveteli énekét 1978-ban
Adorján József (szül, 1902) megyebírótól jegyeztük le.

Pásztorok, pásztorok nagy öröm vár rátok,
Megszületett a Messiás, akit régen vártok,
Nem messze istálló, ragyog égi fényben,
Ott fekszik a kisded Jézus Mária ölében.

Jöjjetek hozzája, hódolatot várja,
'6 az égnek és a földnek Istene, királya.

Egyszerű szivetek, nyissátok meg neki,
A szegények búját-baját, ti veletek érzi.

Dicséret, dicsöség mennyben az lstennek,
Szent békesség, itt a földön a jó embereknék.

kiket!" A tízedék végén a halottakért imádkoznak: "Adj Uram il megholtaknak
örök nyugodalmat, és az örök vdlágosság fényeskedjék nekik Nyugodjanak békes
ségben, az Úr Jézus szent nevében!" Az olvasó végén még elimádkozzák az ál
talánosan ismert könyörgést: "Most segíts meg, Mária..." (Csíkmenaság, 1978.
Köne Antalné János Rozália, szül.: 1924.) A esíkmengságíak az élet mínden SZJe

rencsétlenségében, bajában Istenhez fordulnak: tesu nyomorúságukban (vakság),
lelki szenvedéseíkben (nagy leány elvesztése) s nemcsak magukat vigasztalják,
hanem a szantek egységének tudatában másokért is felajánlfák imájukat ("Mária
olvasója").

A faházakból épült faluban nagy veszedelem a tűz. elhárítására' ősi könyör
géssel fordulnak Máriához: "Három küsasszony ül a patak me:llett, az egyiknek
neve vér, a másiknak neve víz. a harmadiké pedig tűz. Jöve jó Mária, küldé
őket ördög kemencéjébe'! Távozzál el, tűz! üdvözlégy Mária, ki nem hagyod el
halálos óráján az embert." A templomi hivatalos szövegek szellemében születtek
a paraluturgücus népi litániák is. A nép az örök igazságokat összevonja s .ímáí
sokszor röpimák, ezért különösképpen szeretík a röpímás litániákat. (A székely
nép írói, például Nyírő József és Tamási Aron, műveíloben sokszor a nép Iitá
níás stílusában írnak.) A Répát-havasok aljára épült szeritegyházak a nép litániás
lelkületét tükrözik. A nép könyörgéseiben a szeritegyházak liturgikus Iítáníáí foly
tátódnak.

A szentegyházakhoz kötött egyéni áhítatnak ezekből a példáiból láthatjuk,
hogya csíki nép hite evangéliumi hit. A lelki folyamatok ímponderábídiáí (álom)
is hatással vannak gyakorlatiáhítatukra; az ,irmcionáHs lelki folyamatok megerősí

tik hitüket. A szeritegyházak tanításán a lélek metafizíkai útjairól, - melyek felül
múlják az 'emberi gondolkozást, - "Mária édes Szíve" teszi érthetővé a mena
ságí nép lelkében. Hitükben erősítik őket a szenthelyekkel való kapcsolatuk, va
Iamint a hagyományos ímaszövegek (például a jeruzsálemi ima). A népies imákat
a társulatokban is végzik: a Mária-társulat tagjai egyes imákat kívülről tmdnak.
másokat írott füzetből mondanak, 1936-37-ben a csíkszentdomonkosi társulati
imákat nagyobbrészt a ma (1978) is élő Miklós Imrénétől jegyeztük le (18). Eze
ket az imákat ma ebből a 'könyvecskéből végzik a társulati tagok.

A szentegyházakhoz .kötődő szép ősi énekekről a nagykászoní Miklós Márton
- aki a községnek negyvenöt évig kantora volt -, a következőket rnondta: "Sok
szép ősi éneket énekeltek itt - kÜ!1önösen karácsony éjjelén -, amikor férfi és
nő egyaránt énekelt, sajnos ezek az énekek lassan elmaradtak." Mikílós kántor
példaképpen két ilyen éneket énekelt hangszalagra az ő ma is fiatalosan csengő

hangján:
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(Kijövetelkor :)
Szűz Mária e világra nekünk szenr Fiát hozá,
A jászolban helyeztetvén őtet ilyképpen sZóla:
Aludjál én maoztitom; nyugodjál virágom,
Így énekelvén és örvendezvén.

A játék egyík fő kelléke a ..betlehem", amit ..szentegyháznak" is neveznek.
Öltözetük a templomból kerül ki. A szereplők egy része is a szeritegyház tiszt
ségviselője. A csíkmenaságí betlehemes játékban Mária ezerepét sokáig Adorján
József megyebíró alakította, a betlehemes játék rendezőj.e pedig a kilencvennégy
éves korában bekövetkezett haláláig Dénes József megyebíró volt. Egyébként a
játék egész menete (Jézus születése, III pásztorok, a háromkírálvok hódolata) a
szeritegyházban a karácsonyi éjféli mísén hallott szerit eseményekhez kapcselő-

. dik, Bár a kászoní betlehemes játékokJnak vannak még kézzel írott és nyomtatott
szövegeí is (19), élettartamuk mégis rövidebb lesz, mint az egyéni vagy közös
ségi imaszövegeké, mert például Nagykászonban már .csak a betlehemes játék
egykori pásztorai - vagy érdekes jelenségként -, a szereplők hozzátartozói, gyer
mekei, rokonai emlékeznek a beüehemes játék egyes szövegeíre ; ezek is csak
egyéni áhítatból mondogatják vagy éneklik a régi szerepeket. A betlehemes játék
Iurulyásai a népi zenét is megszólaltatják ól szentegyházban : a csíkmenaságí bei~

lehemes játék ..hivatásos" furulyása Borbély Lajos (szül, 1912).
A szeritegyház még a népdalokban is előfordul. Mível a torony a legszembe

tűnőbb, főleg róla énekelnek:. "Mena.sági torony, jaj de messzire látszik I Annak
tetejébe két szál rózsa virágzik. .." Változata: "Menasági sugártorony, jaj de mesz
szire kilátszik, ! Közepébe, négy sarkába, két szál rozmaring virágzik" (20). Pél
dák lehetnének ezek a dalok a népdal kommunikációjában az éles, vizuális élmé
nyű lntonációs típusra is (21).

A kászoni és menaságí népművészetnek is vannak a szentegyházzal kaposola
tos vonatkozásai. A híres nagykászonl ácsok nemcsak a házak, hanem a szeritegy
házak bejáratához is díszes "kötött kapukat" emelnek.

Híven őrzik az egyéni áhítatban kimagasló, szentegyházakhoz kötődö papjaik,
falusfeleik emlékét is. Példáikból szünt,elenü1erőtés kitartást merítenek lelki
életükben.

Az 1971-ben tartott nagykászoní míssziő alatt felújították a kászonteltízí szü
letésű, szerit életű András Mihály (1694-1732) ernléket. Mumifikálódott testét,
amelyet eddig a sekrestyében üvegkoporsóban őriztek a szentegyház vvárfalénál,
a bejárattól jobbra temették el és sírja fölé feldratos keresztet emeltek. (A régiek
itt is a szentegyház cintermében temetkeztek, később a. templom várfalán kívül
nyitottak temetőt. A sírokat "si'rhomp-templomnak" nevezík.) András Mihály
Csíkszentimre, Csíkszentkirály és Nagy-tusnád plébánosa volt, az 1717-1723-ban
dühöngő pestis idején Alcsik falvaíban a betegeket fáradhatatlanul látogatta s
őket a szeritkenet szentségében részesítette.

P. Csiszér Elek (1856-1942) a szeritség hírében elhunyt Szent Ferenc-rendi
atyára a csíkmenaságtak így emlékeznek: "Gy,óntatószékét mindtg százan és szá
zan állták körül. Nagy Mária-tisztelő volt. Amikor gyémántmíséjét mondta Csík
somlyón, szülőházától a szemtegyházig az utat kéknefelejccsel borították. BraSlSÓ

ban hunyt el, a bolonyai temetőben nyugszik. Amikor egy havas téli napon a
sírját kerestem, érdeklődésemre ekkJérpp igazítottak el: amelyik síron nincs hó, csak
élő virág, ott ,nyr.l:gszik Elek atya; egyébként is könnyen megtalálhatia, mert sírjánál
mindíg vannak ímádkozók." (CSÍkmenaság, 1978. Csetio Anna, szül.: 1914) (22).

A kászoní és físákvölgyl híveknek nemcsak vallási, hanem társadalmi életük
ben is központi helyet foglal el a szeritegyház. A falvak települése is a szerit
egyházakhoz igazodik. A menaságí monda szerínt a vízözön után az ernberek a
hegyekről a szeritegyházhoz húzódtak le. A falu gyűléseit is a szentegvház mellett
tartják. A templom kerítésénél egy boronafán ülve, többszáz éves szádokfa alatt
beszélik meg a közügyeket.

A szeritegyház fenntartja a nemzetségi tudatot is. A nemzetségek utcáí a
szeritegyházba torkollanak. A nagycsaládok elhunytjaiért régebben a mísealapít
ványokba földeket is adományoztak a templomnak.

Harcok idején a szeritegyház volt a menedékük, ezért építettek lőréses fala
kat köré. A szantegyházak a nép történelmi emlékeinek őrzői, mint például a
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kászoníeltízí Szent Katalin-kápolna, melvet "török-kápolnának" is neveznek (rom
JaÍ alatt a monda szerírrt egy arany kelY'het találtak), A menaságí templom szen
tély felé néző diadaltvén a török időkre emlékeztető turbártos próVétákat láthatunk.

A szentegyházak ősi hagyományainak nyomában járva meg kell emlékeznem
adatközlőimről is, akik megkülönböztetett szívességgel fogadtak. (Ez nemcsak a
csíkiak hagyományos vendégszeretetéből. hanem az unitas sanctorum-ban élő vi
lágnézetükből fakad.) Nagykászonban felikerestem egykori tanítványaírnat, kis nép
rajzosaimat. Bálint Dénest, Bodó Andrást, Becze Andrást, Csíkmenaságon pedig
Erdély Andrást, Kiss Ernőt és Elemért. valamint a fMIU szülöttjét, Bakó Gábor
Iőesperest, aki harmincnyolc éví,gtev,ékenykedett szülőfalujában.

A nép számon tartja ájtatos Ialusfeleit. A hagyományok őrzőit megbeceűlík

és elismeréssel szólnak róluk Él'deklődésemreamnnalmegmondják, hová mehet
nék, kihez fordulhatnék teliesen veszendőbe még nem ment régi szövegeket (éne
keket, imákat, szokásjelenségeket stb.) lejegyezni. Adatközlőim tudatáballl vannak
annak, hogya hagyományok megőrzésében nekik különös szerepűk van. Foglala
tosságaék közepette is szívesen váltanak szót azzal, aki érdeklődik irántuk (Egyik
adatközlőm például szénaosináíás közben beszélt a náluk szokásos betlehemes já
tékról. majd arnikor kissé megpihent, néhány éneket is elénekelt belőle.)

Családi állapotuk szerint vannak családi közlők, akiknél főleg az idősebb

szü1őknekvan fontos szerepe a hagyományok őrzésében. Anagykászoni Mihálcz
József {1919} ídát is bevonta a betlehem-járásba, Vannak magányosan élő özvegyek
is, akiknek öreg éveikben még bensőséges élményt jelent a hagyományos imák,
énekek végzése (a kászonfeltízí özv. Pataki Józsefné Gál Vilma szül. 1904 és má
sok). Férfiak és nők egyaránt a hagyományok ápolói. A férfiak inkább a cse
leleményes áhítat (betlehemes játékok) őrzői. Vannak, akiknél jószomszédi alapon
esténként elbeszélgetnek. a hagyományokról. Diakronikus sorrendben: a közép
korhoz kötődö hagyományok őrzője a csíkmenaságí világtalan özvegy Ferenc Sán
dorné Adorján Rozália (lBBB), a kászonfeltízí Pataki Józsefné Gál Vilma, Csedő

Anna (1914; Krisztus vállisebének tísztelete) ; a török időket idéző Adorján Dénes
(1902; A "török kápolna" története, Ilyés András püspök álma); korunk hagyomá'
nyait gyarapítja a menaságí László Férencné Oláh Margit (jeruzsálemi ima).

A tizenkilenc szentegyház, amint a fentiekből is láthatjuk, gazdaggá, színessé
teszi a két táj népének lelki életét.
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