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A moldvai csángók a csíksomlyói búcsún. A Mária-énekek 
(egy rituális dráma szereplői, helyszínei, időszegmensei, rítusai, szövegei és tárgyi 

kellékei) 

 
Szemléltetés: 

- A csíksomlyói búcsú. Mester József filmje (FV. 03.) 

- Andor János csoportja. Balladák filmje. Gulyás Gyula−Gulyás János. (FV. 33. I. 1. 15.) 

- Szitás, Rotár Mária vallomása a Mária tiszteletről, vallásosságról (FD 02: kb. 20–30.) 

- A kegyszobor köszöntése. Nyújtsd ki mennyből… Érintőzés. (FS 06: 21–33) 

- A szitásiak csíksomlyói búcsús útja 1998-ban − FS.11/1. 0.17. Éneklés az autóbuszban. 041. 

„Szentséges szűz Mária, szép liliomszál.” FS.11/2. 0.00. Érintőzés. Szent István-szobor. 0.29. 

Oltárkerülés a Salvator kápolnában. 1.22. Vigília a templomban, előénekesekkel. FS.12/1. 0. 21. 

Hadifogoly vallomása a vigílián. 1.02. Zászló megáldása a szent Péter templomban. FS.13/1. 1.23. 

Ellencsoport („Jöjj el, szentlélek Isten...!) Folyt.: 13/2 eleje. FS.13/2. 0.45. „Dirizsor” a Szent Péter 

templomban. 0.57. Vásárfia. 1.10. Hálaadás otthon 
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A moldvaiak zarándoklatának motivációi 

A. Vallásos motiváció: 

1. Mária-tisztelet: Maria advocata: a Csíksomlyói Szűzanya 

2. Zarándoklat, via sacra: az áldozat kényszerítő ereje 

3. A szent hely meglátogatása: mágikus erő (pl. érintőzés, mágikus növények, 

búcsúfia) 

4. A napkultusz: eszkatológia  

5. A búcsú mint ünneplés 

 - Nyíri Tamás: az ünnep három mozzanata: a tobzódás, az életigenlés és a 

kivételesség kiragad a profán jelen korlátaiból, értelmessé teszi az emberi létet. „Aki 

ünnepel, az értelmesnek látja a jelent, s megismeri életének az értelmét: lehetetlen az 

örök élet értelmében hinnie annak, aki nem tudja megtalálni a jelen értelmét.” (Nyíri 

1975. 142.; Vass E. 2007. 32.)   

 

B. A búcsú és közösségi identitás 

1. Történeti kapcsolatok 

- A Mária-szobor moldvai eredeztetése: a mítosz (eredetmondák) (lásd: Tánczos 

1991.)  

- A „negyedfél megye havasa” – 1744-ben 5 000 fő (lásd: Gegő Elek 1838) 

 - a csángók középkorias Mária-tisztelete, a Regnum Marianum eszmeisége 

2. A magyar nyelvű vallásgyakorlás lehetősége 

- a barátosi „ellenbúcsú” ma (a translatio jelensége) 

- Csíksomlyó magyarnyelvűségének vonzó és taszító ereje 

3. A magyarságtudat megélése 

4. A csángó identitás megélése (öltözet, csángó himnusz, csángó mise stb.)   

5. A lokális identitás kifejeződése a búcsún (Klézse, Pusztina, Lujzikalagor stb.) 

6. A román nemzeti ideológia megélése (az Erdélybe „kiexportált” nemzeti kérdés) 

 

C. Egyéb profán motivációk 

1. Vallási turizmus, világlátás 

2. A karneváli világ megélése, performansz jelenségek (pl. ifjúsági zarandoklatok) 

 

A búcsújárás hagyományos cselekvéssora, kapcsolódó szövegek, tárgyak 

 Otthoni előkészültek 

- a csoportok szerveződése (régen és ma); családi és közösségi búcsújárás 

- tárgyi előkészületek (öltözet, búcsús perec, böjti ételek, templomi 

lobogók, autóbusz virággal való díszítése) 

- lelki előkészületek (gyónás és áldozás) 

 A zarándokút (via sacra) 

- gyalogos zarándoklatok útvonala és rítusai (imák, népénekek, litániák) 

- járművek (vonat, autóbusz, személygépkocsi) 
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 Megérkezés a kegyhelyre 

- A búcsúsok köszöntése (harangozás, szónoklatok) 

- Beköszönés a kegyszobornál (énekek: „Nyújtsd ki mennyből...”, 

„Boldogasszony anyánk...” stb.; virág Máriának ) 

 Érintőzés a kegyszobornál, adományok Máriának (pénz, virág, offerek stb.) 

 Keresztútvégzés (imakönyvek: Rózsáskert, Csíksomlyói Kalauz) 

 Kápolnák látogatása:  Salvator (érintőzés, éneklés, oltárkerülés) Szenvedő Jézus 

(„Lehullott a Jézus vére...”), Szent Antal („Szent Antal csudajelekkel...” 

 Mágikus erejű növények gyűjtése a Kis-Somlyón (pl. Mária tenyere, fenyők 

„mugurkái”) 

 A remete meglátogatása (imamondatás) 

 Passió előadása (egyéb misztériumjátékok)  

 Vigília a kegytemplomban vagy a Szent Péter plébániatemplomban 

 Hajnali keresztútvégzés („Jézus szenvedésiről bűnösök emlékezzünk...”)  

 Gyónás, áldozás (szombaton délelőtt) 

 Körmenet (a csángók helye a körmenetben) 

 Misehallgatás a „nyeregben” 

 Délután: keresztút, olvasómondás  

 Csángó mise (a plébániatemplomban) 

 Vigília a kegytemplomban vagy a Szent Péter plébániatemplomban 

 Pünkösd hajnalban:  

- Keresztútvégzés a Jézus neve litániájával kifelé a Salvator kápolnáig, 

olvasómondás visszafelé. (Régen sötétben a templomban kezdték el a litániát.)    

  - Napvárás a „kápolna dósszába”: „Jöjj el, Szentlélek Isten, Te Deum (a 

keresztnél), öt Miatyánk és öt Üdvözlégy Jézusnak szent sebeiért a gyergyóalfalvi 

keresztnél, egyéb Mária-énekek 

 Misehallgatás (reggeli „csángó mise”, majd nagymise) pünkösd napján 

 Búcsúvásár 

 Vigília a kegytemplomban vagy a Szent Péter plébániatemplomban 

 Hétfő reggel: hazaindulás 

 Út hazafelé  

 Hazaérkezés: a búcsú kegyelmeiből való részesedés (pl. a szakralizált tárgyak 

átadása) 

 

A szakrális térszerkezet és a kapcsolódó rítusok 

   

Helyszín Funkció 

 Szent Profán 

A kegytemplom előtti 

tér, a templom környéke 

 

- szentmise (pl. vasárnap reggeli csángó 

mise; pünkösd vasárnapi nagymise) 

 

- ismerkedés, 

kapcsolattartás, 

gyülekezés 

- étkezés 

- tisztálkodás a 

csorgóknál 

- pihenés 
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- illemhelyek 

Nepomuki Szent János 

kápolnája 

- a búcsúsokat a ferencesek fogadják (csak 

régen) 

 

A kegytemplom - Ima, ének 

- misehallgatás 

- vigília, templomalvás 

- gyónás, áldozás 

- szent tárgyak megszenteltetése 

- adományok 

- templomalvás 

A Mária-szobor - köszöntése („Nyújtsd ki mennyből...”, 

„Köszönteni jöttünk Szűzmária...” stb.) 

- érintőzés 

- fohász, ima 

- adományok 

- virág Máriának 

- offerek 

 

Kolostor udvara, 

kerengője 

- gyónás és áldozás - vízivás 

A „nyereg” (Kis-Somlyó 

és Nagy-Somlyó 

között): 

- pünkösd szombati nagymise 

- kegyszobor másolatának érintése 

- ima 

- pihenés 

Kis-Somlyó hegye 1.  - körmenet („Egészen szép vagy Mária...”)  

- imavégzés (rózsafüzér, litániák) 

- búcsúág törése 

- a napvárás rítusai („Jöjj el, Szentélek 

Isten...”), látomások 

- mágikus gyógyító 

növények gyűjtése 

(„Jézus tenyere” stb.) 

- passiójáték és egyéb 

előadások 

Kis-Somlyó hegye 2. A 

kálvária 

- keresztútvégzés (súlyosbított körülmények 

között is) (a Rózsáskert kicserélése a 

Csíksomlyói Kalauzra) 

- gyertyagyújtás (hajnalban) 

 

Kis-Somlyó hegye 3. A 

Salvator kápolna 

- érintőzés 

- oltár megkerülése 

- pénzadomány (persely) 

- misehallgatás (pünkösd hajnalán) 

 

Kis-Somlyó hegye 4. .A 

Szenvedő Jézus 

kápolnája 

- éneklés („Lehullott a Jézus vére...”) 

- pénzadomány (Jézus koporsójába dobják) 

 

Kis-Somlyó hegye 5. A 

remetelak 

- imamondatás 

 

 

Kis-Somlyó hegye 6. 

Szent Antal kápolna 

- fogadalmi adományok 

- imavégzés 

- Szent Antal-himnusz („Szent Antal 

csudajelekkel....”) 

 

A plébániatemplom - csángó mise („Csángómagyar, 

csángómagyar...”; „Ó áldott Szűzanya, 

mennyei szép rózsa...”) 

- templomalvás 

- a magyar csángó 

identitás szimbólumai 
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(zászló) 

A búcsúvásár színterei - szakrális tárgyak vásárlása - profán tárgyak 

vásárlása  

- körhinta 

- étkezés 

- kocsma, sörsátor stb. 

Forrás, a „barátok 

feredeje” 

 - vízivás 

- étkezés 

A kegyhely távolabbi 

környéke 

 - járművek (autóbusz, 

személygépkocsi, szekér 

stb.) várakozó helye 

 

A búcsújárás rítusainak változása (történeti szempont) 

 - a búcsújárás motivációinak változása 

- a via sacra formájának alakulása (gyalogos és járművel történő zarándoklatok) 

- a körmenet megszűnése, a búcsús nagymise helyszínének változása 

 - a kegyhelyen eltöltött idő rövidülése 

 - a rítusok változása: szegényedés és gazdagodás 

 - a szövegrepertoár változása 

 - a búcsújárás „intézményrendszere”, csoportszerveződés 

 

Mária-énekek, búcsús énekek:  

Áldjad lelkem... [Mária antifóna]  

Akik ide megérkeztünk... 

Angyaloknak királynéja...  

Az Úrangyala köszönti a Szűzmáriát...  

Boldogasszony anyánk... 

Dicsértessék a Jézus, Mária neve...  

Egészen vagy Mária ... 

Gyászba borult egek, háborgó tengerek... 

Itt van anyánk, Mária...  

Köszönteni jöttünk Szűzmária...  

Mária ez Isztennek szent anyja... 

Mennynek királné asszonya...  

Mennyországnak királynéja...  

Mikor Máriának s az Isten angyala... 

Nyíljon ki szívetekben... 

Nyújtsd ki mennyből...  

Ó, áldott Szűzanya...  

Szentséges szűz Mária, szép liliomszál...  

Uram irgalmazz nékünk... (Mária litánia, Lorettói litánia) 

Üdvezítőnknek szent anyja... 

Van egy égi anyám nékem...  


