
POSSONYI LÁSZLÓ:

A CSíKSOMLYÓi
NAGYPÉNTEKI MISZTÉRIUMOK

A magyar középkor megkésett néhány századdal, majd pedig
a török háborúk vérfergetegébe hullt. A magyar misztérium
játszás, habár sok szép monumentuma volt, nem tudott tehát
úgy kifejlődni, mint a tőlünk nyugatra fekvő államokban. Á

XVIII. században, 1721-től 1774-ig, mégis szinte középkori áhi
tatot lehelő misztériumjáték-stílus alakult ki a magyarság leg
keletiebben élő népcsoportjánál, a csiki székelységnél. A esik
somly6i ferences kolostor hatalmas kultúrmisszi6jának legszebb
monumentumai közé tartoznak azok a mindmáig fennmaradt
misztérium-drámák, amelyeket több mint fél évszázadig a esik
somly6i Mária Társulat tagjai adtak elő a kolostorral szemben
épült szinházteremben. A középkor szelleme és a barokk vallá·
sos ihletettsége egyesült ezekben a misztérium-játékokban,
amelyeknek ma már számunkra legfőbb értéke a bennük élő

hamisítatlan tisztaságú ősi székely nyelvezet. Osak következtet
ni tudunk ezeknek adaraboknak ir6ira, mert a mindenkori
magyar nyelv-tanárok irták általában ezeket a misztériumokat.
Az évkönyvekben pedig feljegyezték az egyúttal papi hivatá
sú tanárok névsorát. Mivel pedig a különböző évek ből szár
maz6 misztérium-játékok kevés kivételével évszámmal ellátva
napjainkig fennmaradtak, következtetni tudunk a misztérium
játékok ir6ira is. Az alább közölt, 1766-b6l származ6 miszté
rium-játék szerzője minden valószinl1ség szerint Kézdi Grácián
atya, akinek misztériumából addig is leközöljük a Vigiliában
az epilógust, amig részletesebben foglalkozhatunk ezzel a ma
gyar kultúrkincset jelentő csiksomlyói misztérium-stílussal.
Századok homályából, sokaktól elfeledve, csak néhány szer
zetestől őrizve és néhány tudóstól, többek közt Fülöp Arpád
tól felfedeztetve maradtak ránk ezek a játékok. A Vigilia eu
charisztikus számának olvasói bizonyára örömmel fogadják
majd ezt a kis misztérium-részletet, amelynek nyelve alkalmas
arra, hogy az ismét feléledő magyar szabadtéri misziérium
játszásnak ősi eredetiségében például szolgáljon.
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EPILÓGUS

Oh ki mondhatatlan szeretet nagy volta,
Meljet hozzád ember mutat Isten fia,
Nincsen olj elme, melj eztet meg foghassa,
Se nyelv, melj ezt nyilván meg magyarázhassa!

Nézd meg, egész teste sebekkel van rakva,
Meg kékült, veresült éppen minden tagja,
Épséget ő rajta senki nem kaphatna,
Mert a sok ütésnek s verésnek nincs száma.

Imé, Kristus semmit nem gondolt magával,
Nem gondolt magának keserves kinnyával,
Nem gondolt a Kristus az rut halálával,
Nem gondolt annyának szörnyű bánattyával.

Egyedül csak arra vigyáz, hogy te élnél,
ördög rabságábúl ki menekedhetnél,
És hogyasátánnyal örökké ne égnél,
Hanem az Istennel egygyüt örvendeznél.

Te vagy oka Kristus lejövetelinek,
És ki mondhatatlan kin szenvedésének,
Vére hullásának. fel feszítésének,
És az ő szent Annya keserűségének.

Káromkodásaddal őtet ostorazad,
Torkasságad által epével itatad,
Rut gondolatiddal fejét koronázad,
Harag tartásiddal oldalát kinyitad.

Szünyél meg hát bűnös több vétket mivelni,
Te vétkeid által a Kristust kinazni,
Paráznaságaddal ruháját le huzni,
Illetlen csókaddal, mind Judás, el adni.

Sőt inkább köszönd meg Kristus nagy irgalmát,
Éretted fel válolt kinnyát és halálát,
Sirassad a szüzel világbúl ki multát,
Mutasd bé lelkednek buzgó imádságát.

E esekélj munkánkat lelketek jovára,
Kristus szent halálát vigasztalástakra
Engedgye az Isten, hogy ujulástakra
Lehessen és végre boldogulástakra. 1766.
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