
hargitanépe2011. június 10., péntek | 3. oldal 

Körkép
riport

Megszentelt hely Csíksomlyó. Már az a tény, hogy éven-
te több tízezer, több százezer ember összegyűl egy helyen és 
együtt imádkozik, megszenteli a helyet. S teszik ezt a széke-
lyek, a környékbeli katolikusok immár több mint fél évezrede: 
IV. Jenő pápa állapította meg egy 1444-ben keltezett körleve-
lében „a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak 
okából és gyakorta nem szűnik odagyűlni, Máriát tisztelni”, 
ezzel indokolva a templom építésének szükségességét, búcsút 
engedélyezve a jótevőknek. A pünkösdszombati fogadalmi bú-
csút pedig 1567 óta tartják. A csíksomlyói csodatevő Máriát, 
a kegyszobornak helyet adó kegytemplomot azóta is folyama-
tosan, nem lankadó áhítattal keresik fel a hívek. Hétközna-
pokon és ünnepnapokon egyaránt. A legtöbben viszont kétség-
telenül a pünkösdszombati búcsún vannak.

Aki még nem vett részt a csíksomlyói pünkösdszombati bú-
csún, az nem tudja, nem tudhatja, mit jelent a hely szelleme, 
annak kisugárzása. Azt csak érezni lehet, magyarázni alig. De 
nem is kell. Racionális, mindenre ésszerű magyarázatot kereső 
világunkban szükségünk van a megmagyarázhatatlanra, a hit-
re, a meggyőződésre, az érzelemre. Szükségünk van a magunkba 
fordulásra, az önvizsgálatra, mint ahogy szükségünk van az egy-
másra figyelésre, egy közösséghez való tartozás élményére.

Ezek együtt jelentik Csíksomlyó vonzerejét, kisugárzását, 
titkát.

S e titok sok embert vonz.
Ilyenkor a legtöbb csíkszeredai lakásban vendégeket fogad-

nak: rokonokat, barátokat, ismerősöket, vagy szállást kereső 
ismeretlen zarándokokat. Vendéget fogadnak a különböző in-
tézmények, közületek, önkormányzatok. S ilyenkor derül ki, 
hogy mennyire szorosak a civil szervezetek közötti kapcsola-
tok: hagyományőrző csoportok, szakmai szervezetek, oktatási 
intézmények fogadják a testvérszervezetek, partnerintézmé-
nyek képviselőit. Megpezsdül a város és környéke, s telt ház 
van már több hónapos előzetes egyeztetés alapján valamennyi 
vendégfogadó vállalkozásban: panziókban, szállodákban, 

kulcsos házakban is. Immár közhely, hogy Csíksomlyó 150 
kilométeres körzetében a pünkösdszombati búcsúra érkező 
zarándokok fogadására hozták létre a vendégfogadó egységek 
zömét, visszatérő vendégkörük jelentős hányada pedig a za-
rándokok köréből kerül ki.

A sok vendégnek mindenki a kedvében akar járni, így 
számtalan rendezvényt szerveztek, szerveznek a városban és 
a környékbeli falvakban, új értelmezést adva a búcsúkkal járó 
sokadalom fogalmának.

S ez így van rendjén. Rendjén van mindaddig, míg nem 
vonják el a figyelmet a pünkösdszombati zarándoklat lé-
nyegéről. Rendjén van, míg a búcsút nem tekintik politikai 
felvonulási terepnek, nem tekintik majálisnak és pikniknek. 
Rendjén van, ha a gazdag rendezvénykínálat a búcsúra való 
ráhangolódást szolgálja, ezáltal is hozzájárulva ahhoz, hogy 
Csíksomlyó – a temérdek zarándok imája révén – megszen-
telt hely legyen.

Pünkösdszombat titka
              NézőpoNt n Sarány István

ElkíSértük az orbán balázS-díjak átadójára kovácS PIroSka nénIt

Nem szabad ledönteni a múltat!
Hargita megye kitüntetettjeként 
a székely kapuk védelméért foly-
tatott munkásságáért kovács 
Piroska nyugalmazott máréfalvi 
pedagógus vehette át szerdán a 
marosvásárhelyi kultúrpalotában 
az első Orbán Balázs-díjat. Nem 
mindennapi élmény volt elkísérni 
Piroska nénit a nagy eseményre.

„Máréfalvi főutca het-
venhárom, két szép 
tuja van a kapu előtt” 

– közölte telefonon Kovács Piroska 
néni, amikor az iránt érdeklőd-
tünk, honnan kell őt felvennünk 
Marosvásárhely felé menet. Közel 
nyolcvan évét meghazudtolva ug-
rott be a kisbuszba, noha a kísérők 
felkészültek rá, hogy segíteni kell: 
nemrég lábtörése miatt orvosi sze-
get kellett a lábába ültetni. Hamar 
kiderült, hogy én írtam az aznapi 
lapszámban róla megjelent újság-
cikket. „Honnan tudták előkeríteni 
azt a rengeteg, hozzám közel álló, 
számomra nagyon kedves embert, 
aki annyi szépet mondott rólam?” 
– érdeklődött. 

Székelyudvarhelyen felvettük az 
argentin unokatestvért is, aki éppen 
most van látogatóban Székelyföl-
dön, és akit Piroska néni kérésére 
örömmel vittünk magunkkal, hogy 
részese legyen a nagy eseménynek. 
Így útközben a társalgás hol a szé-
kely kapukra, hol pedig az argentin 
mindennapokra terelődött, hiszen 
Piroska néni éppen olyan kíváncsi-
an faggatta a Buenos Airesből érke-
zett, soha nem látott rokont, mint 
mi. A marosvásárhelyi Kultúrpalo-
ta lenyűgözte az idegenben szüle-
tett unokatestvért, szintúgy, mint 
a díjátadó ünnepség kulturális beté-
tei. A díjazott viszont igen érdekes 
kedélyállapot-váltásokon esett át: 
induláskor, majd a vásárhelyi séta 
során teljes nyugalommal csapott 
fel alkalmi idegenvezetőnek, majd 

csak közvetlenül a díjkiosztó előtt 
ültek ki a belső feszültség vonásai 
arcára. De ez sem tartott soká – 
amint a három megye tanácselnö-
kei egymás után osztották meg ün-
nepi gondolataikat a jelenlevőkkel, 
Piroska néni megnyugodott, lám-
paláz nélkül sétált fel a színpadra, 
Hargita megyéből elsőként átvenni 
a díjat. 

„Az emlékek szerint 1972-ben 
történt, hogy az akkor negyvenéves 
Kovács Piroska magyar irodalom 
szakos tanárnő, a máréfalvi iskola 
igazgatónője megmentette az el-

égetéstől, elkorhadástól a szemem 
láttára kidöntött székely kapu da-
rabjait” – hangzott el Gyagyi Jó-
zsef néprajzkutató, egyetemi tanár 
laudációjában. „Az ütött szíven 
akkor, hogy olyan lélektelenül dön-
tötték ki az öreg kaput, hogy olyan 
könnyen dobták félre a székely múlt 
egyik darabját az emberek. Meg-
szólalt bennem egyféle vészharang: 
ha ez így megy, néhány év múlva 
semmi nem marad az évszázadok 
hagyományaiból. Elkezdtem járni a 
települést, majd a vidéket papírral, 
ceruzával, fényképezőgéppel, hogy 

legalább az öreg kapukra faragott 
motívumkincset megmenthessem 
az utókor számára. Így kezdődött, 
így kerültek hozzám egyre köze-
lebb a székely kapuk” – emlékezett 
később Kovács Piroska. Évek vi-
dékjárásából könyvek születtek, a 
székelykapu-mentés pedig komoly 
és széles körű mozgalommá nőt-
te ki magát. Ma már Máréfalván 
nemhogy nem döntik ki az öreg 
kapukat, hanem inkább az is szé-
kely kaput állít, akinek azelőtt nem 
volt. Mert átjött az üzenet, hogy a 
székely kapukat a nép természetes 
szépérzéke, a szép iránti vágya hoz-
ta létre. Hajlandóak voltak a régiek 
is pénzt áldozni a szépre, hiszen 
csakúgy, mint manapság, soha nem 
volt olcsó mulatság a székely kapu. 

A díjátadó ünnepségek szo-
kásrendjét követve a díjazottak is 
megfogalmazhatták gondolatai-
kat. Piroska néni jellemző szerény-
séggel elsősorban nem a kitünteté-
sért mondott köszönetet, hanem 
mindazoknak a jó embereknek, 
akik az évek alatt segítették szere-
tett faluja kapuinak megmentésé-
ben. „Sokáig aggódtam, hogy mi 
lesz a sorsa a hagyományoknak, a 
régi értékeknek. Most már meg-
nyugodtam, látva, hogy sokan a 
választott önkormányzati vezető-
ink közül nemcsak szóban tekintik 
szívügyüknek az épített örökséget, 
hanem forrásokat különítenek el 
ezek megóvására. Szerencsére van, 
akinek átadni a stafétát” – mondta 
a színpadról az Orbán Balázs port-
réjával ékesített plakettet szoron-
gatva. Az ünnepség után bátran 
állta a sarat különböző tévéstábok 
kamerái előtt, majd elcsevegett a 
neki gratulálókkal. De hazafelé, 
az autóban, szokatlanul csendes-
sé vált. „Csak nincsen valami baj, 
Piroska néni?” – kérdezte egyik 
útitársunk aggódva. „Nincsen, 
kedves, csak hallgatom, mennyire 

igazuk van önöknek” – nyugtatta 
meg az aggodalmaskodót. A falva-
kon áthaladva ugyanis azon elmél-
kedtünk, milyen kár, hogy szinte 
sehol nem figyeltek-figyelnek elég-
gé a faluképre, és mennyire zavaró, 
amint kivirít a sok régi ház közül 
egy-egy túlcsicsázott, papagájszí-
nű, kivagyi, villa típusú új ház. 

Máréfalvára érkezve annyira 
kedvesen invitál a házba, hogy nem 
lehetett visszautasítani, pedig tud-
tuk, hogy nagyon fárasztó nap áll 
mögötte. Megnyugtatja ágyban fek-
vő férjét, a nyugalmazott irodalom 
szakos tanárt, egykori iskolaigazga-
tót, kínálkodik. Könyvet vesz elő, a 
sajátját, a Máréfalváról írt Orczád ve-
rítékével című falumonográfiát, büsz-
kén mutatja. „Amikor ezt a könyvet 
bemutatták a helyi kultúrotthonban, 
akkor győződtem meg róla, hogy az 
öröm is éppen olyan mélyen képes 
megmozgatni az embert, mint a bá-
nat. Meglepetésként néhány adat-
közlő asszony elénekelte a nótákat. 
Azonnal sírva fakadtam, alig bírtam 
magamhoz jönni” – meséli.

Sok mindent szerettem volna 
kérdezni még tőle, de Piroska néni 
magától adta meg azt a választ, 
amire vártam: „Tudják, nem volt 
semmi baj úgy két évvel ezelőttig. 
Akkor sajnos jött egy agyérgörcs, 
majd egy év múlva leestem a lép-
csőn, és eltört a lábam. Úgy érez-
tem ezek jelek, hogy eddig volt. 
Ez a díj azonban új értelmet adott 
mindennek, új erőt, hogy tudjuk 
sikerre vinni a településközpont 
székely kapuinak felújítási prog-
ramját, megvalósítani az általunk 
megálmodott székelykapu-soros 
főutcát. Jól és hasznosan kell el-
költeni azt a pénzt, amit erre adott 
a megyei tanács. Minden energi-
ámmal igyekezni fogok” – búcsú-
zott az immár Orbán Balázs-díjas 
máréfalvi kapuőrző.

Hompoth Loránd

Kovács Piroska a marosvásárhelyi díjátadón. A munkáját segítőknek mondott köszönetet


