
Kovács Gergely érsek néhány 
paptársa jelenlétében mondta el 
szentbeszédét
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Üres hegynyereg pünkösd szom batján. 
A koronavírus közbeszólt

▴   FOTÓ: PINTI  ATTILA

2 0 2 0 .  J Ú N I U S  2 . ,  K E D D2 PÜNKÖSD #Hármashalom-oltár  #búcsú  #Kontumác

ISZLAI KATALIN, 
TAMÁS ATTILA

R endhagyó módon ünne-
pelte idén pünkösd szom-
batját a magyarság: a ha-

gyományokkal ellentétben ezúttal 
nem indultak útnak hajnalban 
a keresztalják, nem futottak be 
zarándokvonatok a csíkszere-
dai vasútállomásra, délre pedig 
nem népesítették be százezrek a 
somlyói nyerget. Noha a korona-
vírus-világjárvány miatt a kegy-

hely idén nem tudta a megszokott 
módon fogadni a zarándokokat, 
mégsem maradt teljesen üres a   
kegytemplom környéke, ahogyan 
a nyereg sem.

Mindössze 16 fő

A csíksomlyói kegytemplomban 
mindössze tizenhat fő részvételével 
mutatták be a pünkösdszombati 
ünnepi búcsús szentmisét, amelyet 
Kovács Gergely, a Gyulafehérvári 
Főegyházmegye nemrégiben beik-
tatott érseke, valamint Jakubinyi 
György nyugalmazott érsek és Ta-

más József nyugalmazott püspök 
celebrált. Eközben a templomkert-
ben és a kegytemplom melletti 
parkolóban több százan hallgatták 
a prédikációt, a somlyói nyeregbe 
pedig mintegy százan látogattak el. 
Egyesek az erdő alatt, mások a Hár-
mashalom-oltárnál, többen pedig 
a Salvator-kápolna környékén kö-
vették a szentmisét digitális eszkö-
zökön, mobiltelefonon, táblagépen 
vagy laptopon. A nyeregben egyéb-
ként elmaradt a hatósági jelenlét, 
mindössze a kegytemplom környé-
két biztosította néhány rendőrségi 
és csendőrségi egység.

Honnan tudjuk, hogy ez rossz?

A szentmise elején Urbán Erik, az er-
délyi ferencesek tartományfőnöke kö-
szöntötte a televízió, a rádió és a világ-
háló segítségével a szentmisét követő 
híveket. „Szétszórtan és szétszaggatot-
tan vagyunk, de az anyanyelvünkön 
elmondott imák összefűznek bennün-
ket” – fogalmazott Urbán Erik.

A koronavírus-járvány megféke-
zésére hozott, május utolsó szombat-
ján még érvényben lévő korlátozások 
miatt a februárban felszentelt Kovács 
Gergely érsek néhány paptársa je-
lenlétében mondta el szentbeszédét. 

A járvány kapcsán megemlítette: 
az állami előírások következtében a 
zarándoklat és az együttlét hiányzik 
az idei ünnepből. „Honnan tudjátok, 
hogy ez rossz?” – tette fel ismételten 
a kérdést a szónok. Magyarázatként 
emlékeztetett: Jézus is úgy érezte a 
kereszten, hogy az atyja elhagyta őt, 
aztán harmadnapra kiderült, hogy 
mégsem. „A történelem folyamán 
nem egyszer érezhette a mi népünk, 
hogy Isten elhagyta, elfordította tőle 
arcát. Ha ezeket az alkalmakat fel-
idézzük, megkísért bennün-
ket a siránkozás, a kesergés 
a mélységes gyász érzése.” 
Vigaszként Ferenc pápa 
Csíksomlyón elmondott sza-
vait ajánlotta, aki úgy véle-
kedett: nem szabad elfelejteni 
a múltat, de cselekedni kell a jövő 
érdekében, és kérni kell a kegyel-
met, hogy Isten „a régi és mostani 
sérelmeinket, bizalmatlanságainkat 
változtassa új lehetőségekké a kö-
zösség érdekében”.     Kijelentette: a 
járvány sok mindent átértékelt ben-
nünk, megtanított arra, hogy mi az, 
ami igazán értékes, mi az, ami ma-
radandó. „Meggyőződésem, hogy a 
csíksomlyói pünkösdszombati bú-
csúval is ugyanez történik. A járvány 
visszavezet bennünket a lényeghez, 
az ünnep magvához” – húzta alá a 
szentbeszéd végén.

Gyim
esek 

völgye
ünnep

A járvány visszavezet a lényeghez
Emberemlékezet óta nem volt ilyen üres a csíksomlyói pünkösdi búcsú napján a nyereg

D O B O S  L Á S Z L Ó

Hideg, szeles időben és végig zu-
hogó esőben ünnepelték a gyi-

mesi települések anyatemplomának 
udvarán álló szabadtéri oltárnál pün-

kösdöt. A szentlélek kiáradásának 
ünnepén, az összetartozás évében 
az internet segítségével kapcsolódott 
össze a Pest megyei Telki és a közigaz-
gatásilag ötven éve Csík vármegyétől 
Moldvához csatolt Gyimesbükk kö-
zössége. Salamon József helyi plé-
bános a templom melletti kopjafák 

egyikére hívta fel a fi gyelmet: Er-
dély egykori ferences püspökére, a 
17. században élt Damokos Kázmér-
ra emlékeztet, aki 1674-ben a pestis 
sújtotta betegeket ellátva maga is a 
járvány áldozata lett. Az egykori pes-
tisjárvány idejéből Vesztegzárként 
(latinul: Kontumacia) ismert helyen 
felépített Nagyboldogasszony-temp-
lomnál Salamon József gyimesbükki 
plébános celebrálta az ünnepi szent-
misét, amelyen a digitális technika 
adta lehetőségeket kihasználva vir-
tuálisan kapcsolódott össze a két 
testvértelepülés. Gyimesbükkben és 
Telkiben is felvettek videóra négy-

négy éneket, az ószövetségi és újszö-
vetségi olvasmányokat, a plébánosok 
prédikációinak egy részét, a hívek 
könyörgéseit és a települések világi 
vezetőinek köszöntéseit, amelyeket 
elküldtek egymásnak, és mindkét he-
lyen lejátszották a szentmisék alatt.

Kettős prédikáció

Kettős prédikáció volt Kontumácon. 
Harkai Gábor, Telki plébánosa az evan-
géliumból felolvasott rész (Jézus talál-
kozása a tanítványokkal az emeleti 
teremben), továbbá a pünkösd piros, 
a szentlélek tüzét ábrázoló színe, vala-

mint a Trianon okozta sebek köré fűzte 
szentbeszédét, kiemelve, hogy a száz 
éve megcsonkított ország mégis él.  
Salamon József gyimesbükki 
plébános egyebek közt arról 
beszélt, hogy a Gyimesekben 
élő nép hitéből merített erőt 
a nyelv és a hagyományok 
megtartásához, majd a mai 
ember küldetéséről szólt, 
kiemelve, hogy „az összetar-
tozás évében számunkra a 
Szent István által kijelölt úton 
kell menni”. A hatósági rendeletek mi-
att csak kevesen vettek részt a kontu-
máci szabadtéri szentmisén.

Pünkösdi szentmise az összetartozás jegyében
• Rendhagyó időkben különleges pünkösdvasárnapi 
szentmisét mutattak be Gyimesbükkben. A kontumáci 
templom melletti szabadtéri oltárnál tartott istentisz-
teletbe – a trianoni békediktátum századik évfordulója 
alkalmából – bekapcsolódott a község testvértelepülé-
se, a magyarországi Telki is.

• A megszokottól teljesen eltérő ugyan, de nem biztos, hogy rossz az, hogy a 
járvány miatt zarándokok nélkül kellett megrendezni az idei csíksomlyói búcsút – 
mondta pünkösdi szentbeszédében Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a búcsús 
szentmise szónoka, aki mintegy reménykedve hozzátette: a járvány visszavezet 
bennünket a lényeghez, az ünnep magvához.




