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Csíkszeredával egybeépült település neve a pün-
kösdi búcsú által vált ismertté szerte a nagyvilág-
ban. Pünkösd szavunk már az 1100-as évek első 
feléből kimutatható nyelvünkből (Pinkusti). A 

kutatás szerint a magyarba valószínűleg olasz közvetítéssel ke-
rült. A szó végső forrása görög. Az egyházi görögben a ’(húsvét 
vasárnapja utáni) ötvenedik nap’ jelentéssel vált az ünnep meg-
nevezésévé. Az ótörök eredetű búcsú szavunk az 1300-as évek 
derekán bukkan fel nyelvünkben. Jelentései így alakultak: enge-
dély (1372), bűnbocsánat (1495), búcsúvétel (1512), zarándok-
lat (1568), templomszentelés ünnepe (1803).

A Csíksomlyó földrajzi név utótagja minden bizonnyal a 
somlik, somlyik szóval van származásbeli kapcsolatban. Annak 
jelentése: ’megcsuszamló, suvadó oldalú hegy’. Egy másik ma-
gyarázat szerint: ’kopasz, sziklás hegytető’. A Csík- előtagnak 
megkülönböztető szerepe van a többi Somlyó- utótagú földraj-
zi névvel szemben. A Csík név eredetére is kétféle magyarázatot 
tart számon a szakirodalom: 1. személynévből keletkezett, 2. a 
török ’határ(erődítés)’ jelentésű csík/csák rejlik benne.

A Kárpát-medence másik nevezetes búcsújáró helye 
Máriapócs. A Szabolcs-Szatmár megyei településnév személy-
névből keletkezett: a Pócs a Pállal van származásbeli kapcsolat-

ban, akárcsak az itt következő nevek: Pósa, Pali, Palics, Palkó, 
Palló, Pálos stb. A Földrajzi Nevek Etimológiai Szótára szerint 
a Mária- előtag  azzal kapcsolatos, hogy a hagyomány szerint a 
település templomának Mária-képe 1696. november 4-től ti-
zennégy napon át szüntelenül, utána pedig kisebb megszakítá-
sokkal december 8-ig könnyezett. Máriapócsot az egri püspök 
nyilvánította Szűz Mária kegyhelyének 1715-ben. Szűz Máriá-
val kapcsolatosak még például ezek a helynevek is: Máriabesnyő, 
Máriagyűd, Máriahalom, Máriakálnok, Máriakéménd stb.

A csíksomlyói jeles pünkösdi esemény alkalmából nem árt 
szót ejtenünk az egyházi kifejezések írásmódjáról is. Csupán a 

legfontosabb és az egyházi nyelvhasználaton kívül is gyakrabban 
előforduló esetekről lesz szó ezúttal. A helyes formákat az akadé-
miai helyesírási szabályzat és az egyházi kifejezések helyesírására 
Budapesten kiadott Útmutató alapján közlöm.

Az Úr imájának nevét így kell írni: Miatyánk. A Mi 
Atyánk az imádság kezdő szavai. Hiszekegy – az ima neve, 
de: Hiszek egy Istenben – az imádság kezdő szavai. Más pél-
dák: isten = vallástörténeti fogalom, Isten = tulajdonnév. 
Oltáriszentség = Jézus személyi misztériuma, de oltáriszent-
ség = a hét szentség egyike. Köznyelvi használatban kisbe-
tűvel írjuk a katolikus egyház, református egyház, unitárius 
egyház stb. kifejezést, a nagybetűs Katolikus Egyház stb. 
intézménynevet jelöl. A szentatya ókori egyházatyát jelent, 
de a Szentatya a mindenkori pápa. A kálvária köznév, egyik 
jelentése: ’szenvedéssel járó hányattatás’, de a Kálvária bibliai 
helynév. A zsinat ’papi gyűlés’-t jelent, a II. Vatikáni Zsinat 
viszont intézménynév.

Egybeírjuk például ezeket a kifejezéseket: aprószentek (ün-
nep neve), búcsújárás, egyházközség, istenkereső, kálváriajárás, 
szentbeszéd, úrvacsora. Különírjuk: hegyi beszéd, kánai me-
nyegző, lelki élet, Szent Jobb, Szent Korona, de: Szentföld és 
Szentlélek.
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zokban a gyászos 1660-as években, amikor a tö-
rök- és tatárseregek pusztították, égették Csíkot, 
mondják, hogy a csíksomlyói Szűz Mária – Bab-
ba Mária – igen sokszor könnyezett. Sajnálta a 

székelyeket, és velük volt minden bánatukban, nyomorúsá-
gos életükben, de vitézségükben is.

Történt, hogy a törökök, miután felégették a környéket s 
rabszíjra fűzték a fogollyá tett embereket, köztük sok gyereket, 
asszonyt is, már mindent felprédáltak, minden kincset szekere-
ikre raktak, letáboroztak a somlyói templom közelében. Hallot-
ták, hogy a székelyek egyre csak Máriát hívják segítségül, hát gon-
dolták, megnézik ezt az istenasszonyt. Be is mentek a templomba. 
Ott állt a gyönyörűséges Mária-szobor, méltóságteljesen tekintett 
le rájuk, s akkor az egyik török kardjával hozzávágott, meg is sebe-
sítette az arcát, de ebben a pillanatban a kardot markoló karja bé-
nán hanyatlott le. A törökök rémülten futottak ki a templomból, 
otthagyva ez embert. Vitték a hírt a török vezérnek, hogy mi dolog 
történt. A török vezér kíváncsian sietett a templomba, azt mondta, 
hogy ez méltó büntetése volt az istenasszonyt bántó katonának, 
s ő maga olyan szépségesnek látta Máriát, hogy leborult előtte, 
és imádságos, magasztaló szavakat intézett hozzá.

Aztán ördögi gondolat született a fejében: 
ha ez a székelyek istenasszonya ilyen ha-
talmas, ilyen büntetést tud kiszabni 
az őt bántalmazókra, akkor el kell 
vinni innen. Ez lesz csak az igazán 
hozzá – a török vezérhez – méltó 
préda, ő majd aranyba, ezüstbe 
foglalja, díszes, drága kaftányt 
fog ráadni, s elviszi nagy 
Törökországba. Gyorsan 
parancsot adott, hogy sze-
keret hozzanak, a legpompá-
sabb lovakat fogják a szekér 
elébe, és tegyék föl rá Máriát. 
Reszketve engedelmeskedtek 
a parancsának, hiszen féltek, 
hogy valamennyiük keze 
megbénul, amivel hozzá-
érnek, de semmi ilyesmi 
nem történt. Ezért aztán 
úgy hitték, hogy az ő vezé-
rük még Máriánál is hatal-
masabb és fölbátorodtak.

Tábort bontottak a 
törökök, hajtották ma-
guk előtt a foglyokat, de 
legelöl vitték győzelmi 
trófeaként a csíksomlyói 
Máriát.

Udvarhely felé haladtak, s már elhagyták a város mellet-
ti szép fás, bokros, ligetes helyet, a Ligatot, amikor látszott, 
hogy a lovak alig bírják húzni a szekeret, amin Mária, kar-
jában a Kisjézussal, állt. Mire az Olt hídjához értek, a lovak 
már egyáltalán nem tudtak megbirkózni a szekér súlyával, 
hiába ütötték, verték őket, álltak habzó sörénnyel, reszkető 
inakkal. A szekér meg sem mozdult, nem is mozdulhatott, 
mert összerogyott a nagy súly alatt és kerekei négyfelé gurul-
tak. Akkor a vezér úgy határozott, hogy le kell venni Máriát 

a szekérről, másik, erősebb szekeret hozni, 
több és erősebb lovat keresni a fogatba. 

Hiába. Jöttek a legerősebb emberek, 
ahányan csak elfértek Mária körül, 
de meg sem tudták mozdítani.

Végül a török vezér úgy határo-
zott, hogy hagyják ott, ahol van. 
Nem állhatnak ott míg a világ s két 
nap, a seregnek haladni kell, s mi-
nél hamarabb adja ki e parancsot, 

annál inkább magyarázhatja ké-
sőbb úgy, hogy nem Mária, hanem 
ő, a török vezér akarta, hogy itt 
maradjon.

Elvonult a sereg, a foglyok vissza-
 visszanéztek, amíg látták Máriát, 
mosolyogtak könnyeik között és re-
ményt merítettek szomorú sorsuk-
ban: haza kell jönniük akárhogyan 

is, hiszen a csíksomlyói Szűz Mária 
hazavárja őket.

Aztán leszállt az éjszaka, csak a 
Hold világított. Mosolygott Má-
ria, tükörképét látta a Hold Babba 
Máriájában.

Reggel ott állt a helyén a csík som-
lyói templomban. Senki sem tudja, 
hogyan tért vissza. Csak egy biztos: 

ember meg nem mozdíthatta.

Kozma Mária:

A csíksomlyói 
csodatevő Mária

A

Kozma Mária: Régiségek Csíkországból.
Történelmi regék

Székelyföld múltjával, né-
pi hagyományaival, nép-

rajzával foglalkozó történet-
írók és néprajzosok mun-
káiban található tényszerű 
adatok, illetve történelmi 
regékre, szájhagyományokra 
való hivatkozások fölkeltet-
ték Kozma Mária érdek-
lődését, és – mint azt már 
történelmi regényeiből, el-
beszéléseiből ismerjük – ez-
úttal arra vállalkozott, hogy 

ezeket a történeteket gyerekeknek mesélje el. A mesék forrá-
sa, kiinduló pontja mindvégig valós, illetve bizonyíthatóan 
a nép körében élő/élt emlék. Történeteivel nemcsak oktat, 
hanem arra ösztönöz, hogy ráfigyeljünk környezetünkre, 
vegyük észre, ismerjük meg a sokszor már csak a nevek mö-
gött megbújó történelmi múltat.

Babba, bába és baba, a születés és 
a „gólya-mese” közötti érdekes ösz-

szefüggésekre világít rá Balázs József 
gyergyóalfalvi festő, aki tizennyolc éve a 
gyalogos pünkösdi zarándoklat résztve-
vője, vezetője. Úgy véli, a Nap Istennő 

szerepét vette át a kereszténység megje-
lenésétől Szűz Mária. 

Mária-tisztelet
vallások fölött

iként szüksége van az embernek egy Atyára, úgy 
egy Anya-istenségre is. Ketten képezik a kerek 
egészet, s míg a családban az apa feltételes, az anya 
feltétel nélküli szeretetet nyújt. Gondoljunk csak 

a magyar nyelvre: akinek egy karja van, az félkarú, akinek egyik 
szeme hiányzik, nem egyszemű, hanem félszemű. Így a két is-
tenség képe is jelen kell legyen életünkben.

Szűz Mária tisztelete a kereszténység előtti korra is vissza-
vezethető, Babba Máriát, a Napistent imádták. Ma is gyakran 
mondjuk: a Napba Öltözött Asszony, s zászlónkon is ott van 
a Hold mellett a Nap. Szent István nem hiába ajánlotta fel 
nemzetét a Boldogasszonynak; ő még ismerte az ősi vallást. 

Mindannyian hallottuk a születésről szóló „mesét”, 
hogy a gyereket a gólya hozza. Ennek alapja, hogy a Bab-
ba Máriát, az élet vizét öntő istenasszonyt a mezopotámiai 
falfestményeken gólyával együtt ábrázolták. Szimbolikusan 
a gólya Babba Máriát is jelentette, azt az asszonyt, aki meg-
áldja a méhük alatt új életet hordozó ifjú nőket. Így hozta 
a kisgyereket a gólya, s mikor megszületett, az anya Babba 
Máriához imádkozott segítségért. Volt az istenasszonynak 
egy földi helytartója, a bábaasszony, aki segített a szülésnél, 
s amikor világra jött az újszülött, a kicsi istenke, hogy nevez-
ték őt? Természetesen, babának. A gólya-mese tehát egy jel-
kép, nem hazudott a szülő gyerekének, mikor erről beszélt. 

Számomra a Szentháromság is az atya, a Boldogasszony 
és az Istengyermek személyét jelenti, figyeljük csak meg, 
többen köszönnek még ekképp: Dicsértessék Jézus, Mária. 
A csatákban is a Mindenható segítségét kérve két zászlót vit-
tek: Jézus és Mária zászlaját. Így történt, hogy az emberek, 
ha nagy csatában induló sereget láttak mindkét zászlóval, 
összecsapták kezüket, nagy veszélyt sejtve, mondván: „Jé-
zus, Mária!”, s ez volt a csatakiáltás is. Igényünk van a kerek 
egészre, anya és apa-istenség jelenlétére, hogy ne éljünk fél 
életet. Változhat a vallás, a nemzetünk többezer éves múltja 
ezt diktálja. 

Sokkal ősibb hát a Mária-tisztelet, mint a kereszténység, 
és azt láthatjuk pünkösdkor, Csíksomlyón, hogy a Boldog-
asszony tisztelete újra a különböző felekezetek, vallások fölé 
emelkedik. A búcsújárók, legyenek bármilyen hitűek, meg-
nyugvást találnak a Szűzanya lábánál, feltétel nélküli szere-
tetét kérik életükhöz.
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