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� FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Ebből az oklevélből derül ki, 
hogy a szenttamási Lázárok is 
tulajdonképpen a Becz család 
tagjai. Későbbi forrás az első 
agyagfalvi székely nemzetgyű-
lés 1506-ból, amelynek fennma-
radt dokumentumai közt, a csíki 
nemesek lajstromában a Becz és 
a Lázár családok mellett a Cza-
kó családot említik. Darvas Ló-
ránt úgy véli, hogy ez lehetett 
az a család, amely abban az idő-
szakban, tehát akár a 14. szá-
zadban Csíkzsögöd környékén 
rendelkezett azzal a szüksé-
ges gazdasági potenciállal, hogy 
ezt a házat felépítse, ezt azon-
ban másfél évszázad távlatá-
ból kijelenteni veszélyes lehet. A 
feltételezést viszont alátámasz-
tani látszanak más leletek: a 
ház szelvényét ugyanis egy ké-
sőbbi gödör metszette, amelyben 
olyan épülettöredékek kerültek 
elő, amelyek egy 15-16. száza-
di udvarház jelenlétére utalnak 
– nem teljesen elvetemült dolog 
arra gondolni, hogy a 14. századi 
háznak egy olyan fontos neme-
si család volt a lakója, amely ké-
sőbb ugyanitt udvarházat épített. 
Ennek gödréből ráadásul előke-
rült egy igen ritka és értékes, 
egy unikornist ábrázoló kályha-
csempe is, amely a Kornis csa-
ládhoz köthető, a Czakók pedig 
kapcsolatba hozhatók a későb-
biekben a Kornis családdal, de 
az unikornist címerállatként fel-
vevő Szapolyaiakkal is, akiknek 
familiárisaik voltak. „Összefut-
nak a szálak, de mind bizony-
talanok” – mutatott rá a régész. 
Későbbi forrásokból tudjuk, hogy 
a Czakóknak nagy birtokaik vol-
tak Zsögödben, birtokaikba há-
zasodnak be a Mikók, a Pókaiak, 
majd a 17. századra a család 
visszaszorult Csíkszentlélekre. 
Nevükhöz köthető a szentléle-
ki templom szárnyas oltárának 
a megrendelése 1510-ben, ami 
most a Magyar Nemzeti Galéri-
ában található, illetve több mint 
valószínű, hogy ők építették a 
zsögödi templomot, ők finanszí-
rozhatták a szentléleki temp-
lom bővítését is. Ők lehettek hát 
a középkorban a környéken az 
a család, amelyik kellő vagyon-
nal rendelkezett ahhoz, hogy 
egy ilyen építkezést megenged-
hessen magának.

Az ásatás 2006 szeptemberé-
ben azzal a javaslattal zárult, 
hogy valamiféleképpen a ház 
maradványait meg kell mutatni 
a nagyközönségnek: ennek érde-
kében meg is változtatták a par-
koló építési terveit, kihagyták a 
ház helyét, amelyet a régészek 
máshonnan hozott kövekkel ki-
jelöltek. Ami tehát most a föld-
felszín felett látható, nem a ház 
alapja, mint gondolnánk, csak a 
kijelölt helye. Szó volt arról, hogy 
tereprendezéssel egy látogatható 
régészeti parkot lehetne ott lét-
rehozni, ahol az érdeklődők az 
ott feltárt házról és a szinte elfe-
ledett Mártonfalváról szerezhet-
nek információkat.

A parkoló átadása után azon-
ban nem került újból előtér-
be a téma, minden úgy maradt, 
ahogy az ásatások végén a he-
lyet a régészek hagyták közel ti-
zenkét évvel ezelőtt.

RÉDAI ATTILA

Készül a csíksomlyói 

pünkösdi búcsúra 

érkező zarándokok 

fogadására Csíkszereda 

városa és a csíksomlyói 

ferences szerzetes-

rend. A hétvégi ünnepet 

megelőzően különböző 

városszépítő munkála-

tot végeznek, ugyanak-

kor azon is dolgoznak, 

hogy a csíksomlyói 

kegytemplomot és 

környékét is előkészít-

sék a búcsúra.

Füleki Zoltán, Csíkszereda al-
polgármestere a pünkösdi 
búcsúra való készülődés kap-

csán kiemelte, mindent tőlük tel-
hetőt megtesznek azért, hogy „a 
város szebb legyen, és látványában 
is ünnepet mutasson”. Hozzátette, 
a télen megrongálódott útburkola-
tok javítási munkálataival és a ká-
tyúk betömésével is jól haladnak, 
a városi kertészet munkatársai pe-
dig a város szépítésén dolgoznak, 
kitakarították a parkokat, virágo-
kat ültetnek, a kihalt, kitört útszéli 
fák helyett újakat ültetnek. Az al-
polgármester továbbá elmondta, a 
közbiztonságról a múlt héten tar-
tottak „egy komoly és szerteágazó 
megbeszélést” a csendőrséggel, a 
rendőrséggel, a mentőszolgálattal, 
valamint a hegyimentőkkel. Hoz-
záfűzte, hogy utóbbiak komoly se-
gítséget tudnak nyújtani szükség 
esetén a sérültek nyeregből való 
leszállításában. „Gyakorlatilag a 
közbiztonság, mint minden évben, 
biztosított lesz széles területen” – 
jegyezte meg. Újdonságként meg-
említette, hogy idén a nyeregben is 
engedélyezték a vízárusítást, így a 
kegytárgyakon kívül vizet is sza-
bad lesz ott árulni.

Inkább gyalogosan közlekedjenek

„Arra kérjük a látogatókat, hogy 
a búcsú ideje alatt próbálják meg 
járműveiket minél távolabb lepar-
kolni a városközponttól és a Szék 
útjától. Ha lehetséges, akkor már 
a város szélein parkoljanak le, és 
gyalogosan közlekedjenek tovább” 
– hívta fel a figyelmet az alpolgár-
mester. Hozzáfűzte, a városlakó-
kat is arra kéri, hogy lehetőleg ne 
autóval, hanem inkább gyalogo-
san közlekedjenek, hogy amennyi-
re lehetséges, tehermentesítsék a 
csíkszeredai utakat, hiszen ebben 
az időszakban számos autóbusz 
érkezik a városba, és emellett ren-
geteg gyalogos zarándokra kell 
számítani.

Előkészületek Csíksomlyón is

Urbán Erik ferences szerze-
tes, a csíksomlyói kegytemp-

lom igazgatója megkeresésünkre 
úgy válaszolt, hogy a pünkös-
di búcsúra való felkészülés már 
előző év végén megkezdődött 
a mottó kiválasztásával, amely 
idén így hangzik: „Legyen ne-
kem a Te igéd szerint”. Szintén 
a kezdeti lépésekhez tartozott a 
pünkösdi szónok kiválasztása, 
meghívása, továbbá a szentmise 
énekrendjének, olvasmányainak 
az összeállítása, a programfüzet 
elkészítése, valamint a Csíksom-
lyó Üzenete kegyhelylap pünkös-
di számának az előkészítése. A 
búcsú házigazdái ugyanakkor 
egyeztetéseket folytattak az ille-
tékes szervezetekkel, az önkén-
tesekkel, valamint szervezőkkel, 
azaz mintegy száz személlyel 
közösen tartottak megbeszélése-
ket. „A nagyobb feladatokat már 
elvégeztük, többek között a nye-
regben lévő oltárt, és annak kör-
nyékét is felújítottuk a múlt héten. 

Jelenleg a gyontatóhelyiségek 
kialakításán, a gyontatósátrak 
kihelyezésén, a helységtáblák el-
helyezésén, valamint a csíksom-
lyói kegytemplom átrendezésén 
dolgozunk” – sorolta a teendőket 
a ferences rendi szerzetes. Hoz-
zátette, alkalmasnak kell lennie 
a templomnak a zarándoktömeg 
fogadására, hiszen óriási tömeg 
vonul át ilyenkor a templomon, 
ezért van szükség arra, hogy kor-
donokat helyezzenek ki. „Fontos, 
hogy viszonylag méltóságteljes 
és zavartalan legyen például a 
kegyszoborhoz való feljutás, il-
letve a templomból való kijutás 
is gördülékenyen menjen” – osz-
totta meg Urbán Erik. Hozzátette, 
megtörténhet, hogy akár két órát 
is sorba kell majd állni, amíg fel-
jutnak a zarándokok a kegytemp-
lom előtti térről a kegyszoborig.

 
BARABÁS HAJNAL

Pünkösdi előkészületek néhány nappal a búcsú előtt

Csíkszereda várja a zarándokokat

A csíksomlyói nyereg. Szombaton százezrek látogatnak el a helyszínre

Több száz hívő érkezik Er-
délybe a Csíksomlyó fele tartó 
zarándokvonatokkal. A Boldog-
asszony zarándokvonattal érke-
zőket a hagyomány szerint több 
erdélyi településen is köszönteni 
fogják holnap. A budapesti Nyu-
gati pályaudvarról indul holnap, 
a kora reggeli órákban a csík-
somlyói pünkösdi búcsúba tartó 
Boldogasszony zarándokvonat, 
melynek utasait Nagyváradon (a 
menetrend szerint 11.28 órakor) 
Kolozsváron (14.13), Marosvá-
sárhelyen (17.10), Maroshévízen 

(20.09) és Gyergyószentmikló-
son (20:50) ünnepélyes kere-
tek között fogadják. A szervezők 
tájékoztatása szerint az elő-
ző évek tapasztalatai alapján 
várhatóan mindenhol nagyszá-
mú erdélyi magyar fogadja majd 
őket.  Budai László, a zarándok-
latot szervező Misszió Tours 
Utazási Iroda ügyvezető igazga-
tója az MTI-nek elmondta: a vo-
naton 850 zarándok fog utazni. A 
zarándokok pénteken Madéfal-
vára, Csíkszeredába, majd Csík-
somlyóra mennek, harmadnap, 

szombaton a csíksomlyói búcsún 
vesznek részt a búcsú egyik leg-
nagyobb keresztaljaként fel-
vonulva a kegytemplomhoz. A 
programot a negyedik napon, 
Gyergyószentmiklós főterén a 
hagyományos szabadtéri szent-
mise zárja a zarándokok és a 
gyergyóiak részvételével, reggel 
8 órakor. A misén Varga Lajos, a 
Váci Egyházmegye segédpüspö-
ke hirdet igét. A zarándokvonat 
a tervek szerint vasárnap 10.50-
kor indul a gyergyószentmiklósi 
állomásról Budapest felé. 

A Kárpáteurópa Utazási Iroda 
zarándokvonatai közül a Csík-
somlyó Expressz csütörtök éj-
szaka Szombathelyről indul, és 
Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, 
Komárom, Tatabánya érintésé-
vel péntek hajnalban érkezik 
a budapesti Keleti pályaudvar-
ra, ahonnan a Székely Gyors-
sal együtt, egy 16 kocsiból álló 
szerelvényként indul tovább Er-
délybe. Az „össznemzeti za-
rándokvonatot” a Szent István 
király tiszteletére feldíszített 
mozdony húzza majd.

Indulnak a zarándokvonatok Csíksomlyó fele
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