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Világörökségre pályázó csíksomlyói búcsú

a csíksomlyói házfőnök szerint 
amiNt mEgvaN az ENgEdély, viSSzaállítják

Az országzászlótartó 
újraépítését kérték

rövid gyertyás megmozdulás-
sal kérte mintegy harminc sze-
mély, többnyire helyi lakosok a 
csíksomlyói országzászlótartó 
visszaépítését a ferencesektől. 
a rendházfőnök tájékoztatott, 
hogy az engedélyezés folyamat-
ban van, a talapzatot és rajta a 
zászlórudat felépítik az átellen-
ben lévő parkolóban.

Isán István Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

A csíksomlyói kegytemplom 
előtt állt zászlótartó visszaál-
lításának fontosságára hívta 

fel a figyelmet az a mintegy harminc 
személy, többnyire csíksomlyói la-
kos, aki gyertyával kezében tartott 
rövid megemlékezést a kis magyar 
világban állított lobogótartóra. 

– Gyerek voltam, amikor állítot-
ták ezt a talapzatot az országzászló-
nak, rajta volt a magyar címer, és a 
64 magyar vármegyéből volt egy-
egy marék föld benne egy urnában 
– emlékezett vissza egy idősebb fér-

fi, aki nem érti, hogy miért kellett 
elmozdítani a helyéről a talapzattal 
ellátott zászlótartót. A jelenlévők 
egyetértettek, hogy mihamarabb 
vissza kellene ezt állítani. 

– Már szeptemberben szeret-
tük volna, ha sikerül újra felépí-
teni a talapzatot és ráhelyezni az 
zászlótartót, de az engedélyezési 
folyamat nem úgy haladt, ahogy 
mi reméltük – mondta el lapunk 
kérdésére P. Péter Arthur, a som-
lyói ferencesek házfőnöke. Állí-
tása szerint azért bontották el a 
betonkonstrukciót, mert az már 
omladozott.

– Az új talapzatot kőből épít-
jük fel az átellenben lévő parkoló 
területén, és a kegyhely zászlaja lesz 
kitűzve rá – közölte a szerzetes.

A visszaállítás pontos idő-
pontját nem tudta megnevezni. 

– Októberben Brassóban az 
illetékes hatóság tárgyalni fogja az 
engedélyezési kérelmet, reméljük, 
rábólintanak, és amint lehet, mi visz-
szaépítjük – mondta el a házfőnök.

 hirdetés

csík

a világörökség státusz elnyeré-
sére terjeszti fel a kulturális mi-
nisztérium a csíksomlyói búcsút, 
szavazta meg tegnap a javasla-
tot a szaktárca hatáskörébe tar-
tozó országos szellemi örökség 
Bizottság. románia első alka-
lommal fordult az UNESCO-hoz 
ilyen jellegű, kulturális örökség-
re vonatkozó javaslattal.

HN-információ

Megszavazta a Kulturális és 
Örökségvédelmi Minisz-
térium hatáskörébe tar-

tozó Országos Szellemi Örökség Bi-
zottság tegnap azt a javaslatot, mely 
szerint felterjesztik a világörökség 
státusz elnyerésére a csíksomlyói bú-
csút. Kelemen Hunor kulturális és 
örökségvédelmi miniszter már man-
dátuma kezdetén elmondta, egyik 
legfontosabb célkitűzése a kulturális 
tárca vezetőjeként a csíksomlyói bú-
csú felvétele az UNESCO szellemi 
világörökség listájára. A tegnap elfo-
gadott javaslat alapját a dr. Tánczos 
Vilmos egyetemi docens által ösz-
szeállított dokumentáció képezte, 
amelyet a kutató a ferences szerze-
tesrend kérésére, az RMDSZ Főtit-
kárságának támogatásával készített 
el. Kelemen szerint a zarándoklat 
egyike azon kulturális hagyomá-
nyoknak, amelyek meghatározó-
ak a Kárpát-medencei magyarság 
életében, ezért kellene a búcsúnak 
felkerülnie az UNESCO szellemi 
világörökségi listájára.

– A csíksomlyói pünkösdi bú-
csú az összmagyarság legjelentő-
sebb vallási és nemzeti ünnepsége-

inek egyikévé vált, minden évben 
majd félmillióan zarándokolnak 
ide Erdélyből, de szerte a világból 

is. Az UNESCO világörökségé-
hez tartozva a csíksomlyói búcsú 
fokozottabb védelmet is kapna, 
ugyanakkor méltó elismerést je-
lentene a székelység több mint 
500 éves hagyományának – jelen-
tette ki Kelemen.

Az UNESCO szellemi világ-
örökségi listájára való felkerülés 
hosszas folyamat, amely az Orszá-
gos Szellemi Örökség Bizottságá-
nak tegnapi döntésével elindult, a 
következő hónapokban pedig több 
szakember bevonásával elkészül a 
hivatalos, jelölési dokumentum, 
amelyet az UNESCO-hoz terjesz-
tenek be. Románia első alkalommal 
terjeszt az UNESCO elé ilyen jelle-
gű, kulturális örökségre vonatkozó 
javaslatot. A jelölési iratcsomót jövő 
év februárjáig kell véglegesíteniük a 
szakembereknek, az UNESCO bi-
zottságának végleges döntése akár 
két évbe is telhet. 

P. Péter Arthur házfőnök a hír 
kapcsán úgy fogalmazott, „nagy 
megtiszteltetés számunkra, hogy 
Románia kormánya és a román 
parlament jóváhagyta, hogy a kul-
turális minisztérium felterjeszt-
heti az UNESCO-nak a kérést, 
amelynek értelmében Csíksomlyó 
a világörökség részévé válhat. 
Csíksomlyó 2005 óta tagja az 
Európai Máriás Hálónak, vagyis 
néhány éve már része az európai 
vallási életnek, bekerült a római 
katolikus egyház nemzetközi köz-
tudatába, illő tehát, hogy jelen 

legyen Európa és a világ kulturá-
lis-társadalmi tudatában, hiszen 
e két irányvonal Csíksomlyón a 
századok során egybefonódott. 
Reméljük, hogy ez a kezdeménye-
zés hitünkben és nemzeti öntuda-
tunkban ismét megerősít”.

Csíksomlyón 1352 óta megsza-
kítatlanul van jelen az obszerváns 
ferences szerzetesrend, amely az 
évszázadok folyamán kulturális 
értékek sokaságát hozta létre. A 
kegyhely búcsúkiváltsága 1444-ből 
származik, de a kegyhelyre történő 
tömeges zarándoklatok még régeb-
biek. IV. Jenő pápa búcsúkivált-
ságról szóló pápai bullája szerint 
Csíksomlyóra naponta nem szű-
nik meg összeseregleni („confluere 
esse”) a vallásos nép. Kiemelkedő 
művészi és vallási értékű az 1510–
1515 táján készült csíksomlyói 
Mária-kegyszobor, amely Európa 
legnagyobb fából készült gótikus 
Mária-szobra. A pünkösdszom-
bati fogadalmi zarándoklat 1567-
ben, a nagyerdei csatában a hitté-
rítők ellen katolikus hitüket védő 
csíkiak és gyergyóiak győzelme 
után kezdődött. Csíksomlyó több 
évszázadon át lokális jelentőségű 
búcsújáróhely volt, vonzáskörzete 
kezdetben csak a Székelyföld kato-
likus részére és a moldvai csángó-
ságra terjedt ki, de a 20. században 
ez a kör kiszélesedett, és 1989 után 
magyar nemzeti kegyhellyé, sőt az 
európai katolicizmus egyik jelen-
tős kegyhelyévé vált. 

Csíksomlyó magyar nemzeti kegyhellyé vált fotó: mihály lászló


