
ANGYAL ENDRE: CSIKSOMLVÓI
MISZTÉRIUMOK

Sokat emlegetik mostanában a százötvenéves magyar szín
[átszást, s nem gondolnak arra, mennyíre szegényes ez az
időtartam önmagában. Büszkeségünk nem csupán ez a száz
ötven év, hanem az is, ami előtte történt, a csíki székelység
búcsújáróhelyén. A liberális kor irodalomszemlélete csak a
világi színjátszást vette igazán művészetszámba, és lesajnálva
említette, hogy hazánkban a magyar színművészet csak a 18.
század végén indult meg nagy-szegényesen. A színpadi művé

szet vallásos gyökereit serumibe vette a 19. század, s nem is
szerzett róla komoly tudomást. Az egyoldalú Shakespeare
kultusz pedig Calderón és Corneille érdemeit állította hát
térbe. Pedig ez a két nagy latin géniusz a [ezsuiták vallásos
színművészetén nevelkedett; belőle szívta mindvégig ihlető

nedveit.
Mégis, mintha már tisztulna az irodalmi liberalizmus

köde. Egy kis füzet, Erdély visszatért részeinek idegen
forgalmi ismertetése már Csíksomlyót említi az első magyar
drámai előadások színhelyeként. Possonyi László pedig a
Vigilia eucharisztikus számában közölt kis mutatványt, szel
lemes bevezető-sorok kíséretében, a csíksomlyói nagypénteki
misztériumokból.

Itt, a katolikus székelység szellemi középpontjában szü
letett meg a magyar színjátszás! Itt folytak 1721-től a 18.
század végéig rendszeresen ismétlődő magyarnyelvű előadá

sok! Csíksomlyó a híd, amely a 18. század előtti elszórt kísér
letekből a 19. és 20. század felé vezet! A sokat emlegetett
1790-es Igazházi-előadás már csak a második korszakot nyit
ja meg: az első korszak Erdélyé, a székelyeké és a katóli
cizmusé!

Híd ez a csíksomlyói székely művészet szellemtörténeti
értelemben is, a metafizikai lendület, misztikából fakadó
életszemlélet hídja középkor, barokk és romantika közt, a
gótikus misztériumdráma, a barokk világszínjáték és a ro
mantika Faustja, Ember tragédiája közt. Amikor a székely
hegyek közt a ferences atyák klastromában az ifjúság ezeket
a misztériumokat bemutatja, Nyugaton gótika és barokk, mísz
tika és irracionalizmus örökségéből új lendület születik, lá
zad az üres és lapos fölvilágosodás ellen, és bástyát emel a
19. század elejére, ahonnan az igaz Szellem állhatja a harcot
a későbbi évtizedek sivár anyagelvűsége, érdekhajhászó tüle
kedése ellenében. Ezekben az években írja Goethe az Úr
faustot, Klopstock a Messiást, De a Faust és a Messiás vilá
ga a legkeletibb magyar törzs lelkétől sem állt távol. A csík-
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somlyói nagypénteki misztériumok nem egy darabja szellem
történeti szempontból Calderón és Klopstock, Goethe közt
áll, és a latin barokk nagy költőjétől a germán romantika
nagy költői felé mutat. Fölbukkan a Faust-téma, itt még a
régi, népkönyvszerűen zord befejezéssol. Az 1760-iki mísz.
tériumban a passió mellett szerepel Wolfgangus, az istenes
életű ifjú, akit azonban az ördög, a Világ és a Gyönyör meg
rontanak, a király udvarába vezetnek, ahol Lucretia iránt
bűnös szerelemre gyullad. Hiába inti a király, hiába lát ál
mot: megátalkodik és elkárhozik. Az 1744-iki misztérium
pedig Kiopstockra és MiUonra emlékeztelően adja első je
lenetében Lucifernek és lázadó angyalainak harcát Isten és
Szent Mihály arkangyal ellen, és bukását. Amint pedig Klop
stock Messiásában a bűnbánó ördögöt, Abadonát. megtériti
és égbe emeli töredelmessége és az isteni kegyelem, úgy az
1741-es misztériumban a hét főbűn tér meg és nyer bocsá
natot Kriszrus sebeit szenilélvén.

Amint viszont a német romantikusok mögött Calderón,
Calderőri mögött pedig a középkor áll, úgy bukkannak elénk
a csíksomlyóí misztériumokban is ősibb rétegek. "A közép
kor szelleme és a barokk vallásos ihletettsége egyesült ezek
ben a misztérium-játékokban" írja Possonyi László. A kőzép

kor skolasztikája egyetemes volt, de egyetemes, univerza
lista a barokk gondolat is. Szent Tamás és Leibnitz egyaránt
a nagy világ-egység gondolkodói. És ezt a kozmikus, Isten
végtelenségébe torkolló világ-egységet tárják elénk a csíksom
lyói játékok! Az 1744-iki misztériumban az angyalok harca
után Lucifer bukott hadát látjuk, amint az emberiség ellen
terveket főz, és Daemont küldi a paradicsomba, aki az első

emberpárt bűnre csábítja. Majd Kain gyilkosságát látjuk és
Lucifer örömét, aki maga elé hozatja az elkárhozottakat és
kínos büntetéssel sujtja őket. Majd Virtus jelenik meg, hogy
magához hívja az embereket. De a Világ, a Test és az ördög
is megjelennek, és igyekeznek embereket hódítani. Ekkor
jön Krisztus, hogy megkezdje a megváltás művét. A megvál
tás kereteként tehát az egész emberiség nagy drámája meg
jelenik előttünk.

Ilyen barokk "Ember tragédiája" a nagyszerű 1766-iki
misztérium is. A prológus után az ördögök tanácskoznak, ho
gyan árthatnának az emberiségnek. Ez a jelenet középkori
örökség. Középkori módon váltakozik a megrázó a játékossal
is, mert a jelenet végén megjelenik az ördöggyermek, a kis
Luciper:

PILIU8 LUCIPERl. Oh Luciper apó, énis had mennyek eti.,
Mert mf'll lád, próbálak a kiss gyermekekkel,
Meg tanítam őket mondani hogy mint kell
Ebb s disznó mátrátát s többeket ezeket.

LUCIPER. Hallgass te rút tacskó, neis mérj szollani,
Meny haza pokolba, tanulj tüzet tenni,
Hiszem te lj velek kezdenél jáczadni!
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A második jelenetben Ádám és Éva jelennek meg a para
dicsomban. Gyönyörű barokk Isten-dícséret misztikus távla
tokat föltáró szavaival kezdődik Ádám beszéde:

A vég nélkül val6 isteni bölcseség,
Kezdetet nem tud6 királji nagy Felség,
Személjében Három Egy ál/atú Méljség,
Ki önnön magától egészen err6ség,
öröktill el rendelt kegyes Decretumát,
A Teremtés iránt val6 szép szándékát,
Az üd6ben véghez vinni akkarattyát,
Kiváná mutatni attyai j6 voltát.
De hogy bölcseségét jobban meg mutatná,
Isteni j6 voltát ki nyilatkoztatná,
llHndenhat6ságát nyilván meg pr6bálná,
Ime embert alkat, hom} iJtet álda'ná.

Az égből angyal jelenik meg, hogy Isten parancsára figyel
meztesse Adámot. De az ördög szavaira Éva vétkezik, és
férjével együtt eszik a tiltott gyümölcsből. Ekkor újabb vízió
jelenik meg" az Atyaisten és a paradicsomból kiűző angyal.
Luciper örvendezik, Diabolus primus pedig magával hozza
a Világot és a Testet, akik elűzik a Lelkiismeretet az ifjú
Sportanus mellől. Az ősszülők mellett tehát megjelenik a ké
sőbbi ember is. Sportanust barátja, Arduinus, fényes lako
mára hívja. Arduinus tulajdonképen magyar Don Juan: ő is
vacsorára hívja a halottat, amikor az előtte fekvő koponyá
hoz beszél:

J6 napot te neked kopas kálvária,
Nem lesz sok vendégem ma j6j oacsorámrat
Szivemnek mi légyen az 6 akarattya,
Had tudhasd s felel meg nékem mind azokral
Els6 conclusiom e lészen én nékem:
Hol van maradásad s én hova vitetem,
Ha vagyon-é lsten meljet kelljen félnem,
Miképen rendeljem az én vig életem?
Hogy mosi pokol volna, vallam hazugságnak,
Hogy egy lsten volna, tartam találmánnak,
Hogy világ el múljék, csupa Hamisságnak,
Hogy az ember meg hall, vélem katsagásnak.
Azétt mind ezeket én akaram tudni.
Ell j6j, kénszerítlek, hogy meg tud mondani,
Tudván életemet j6 rendekben szabni
És több vigasságban maaamat mulatni.

De a gúnyolódó bűnöst szörnyű sors éri: a vacsoránál meg
jelenik a halott, illetve maga a Halál, keresztültör a fegyve
res őrségen, Arduinus mellé ül, és elmondja közeli srosát:

Oljan heljre menyünk a hol semmi j6nrlk
Sem hí/'e sem neve nincs az Urasáqnnk ;
Hanem az öröké val6 koplalásnak,
Kigy6 s rút békákkal val6 io lakásnak,
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Ott az igaz Istent soha nem láthattyuk,
Hanem az ördögell ott öröké lakunk,
Az imádság het jet rútul kúromkiuiunk;
Pokolbeli tüztül ottan kinaztatunk.
Varas békák marják a mi tagjainkat,
Kutyák hasagattyák minden csontainkat,
Mérges férgek húzzák vonyák inainkat,
Eképpen fizettyük sok bujaságainkat.

A kései középkor, Brueghel és Bosch pokol-ábrázolásai élnek
ezekben a versekben tovább, de a keleti barokk szelleme is,
amely különös vonzalommal őrizte meg ezt a zord és vad
örökséget. Amade Antal versei a pokolról ugyanebben a szel
lemben fogantak.

Aristippus hírt hall ugyan barátja sorsáról és végzeté
ről, de nem hiszi el a hírt, hanem tovább enged Test és Vi
lág csábításainak. Ekkor nagyszerű barokk vízió tárul elénk.
Megjelenik a Szentháromság, és elhatározza a megváltást.
Az első két isteni személy előbb ugyan el akarja törölni az
emberi nemzetséget, hiába könyörög Adám, de a Fiú maga
vállalja az engesztelés művét. Ezután már a földreszállt
Krisztust látjuk, amint az embereket tanítja. Szavai nyomán
Sportanus és Dolus, a két gonosz cimbora megtér. Sportanus
szavai az erdélyi barokk keleties túláradásával tárják elénk
lelkét:

Oh meg mérhetetlen Irgalmú Istenem,
Szájam fel táltani, oh jaj, hogy mérészlem,
Hogy kegyelmet kérjek, jai hogyis említem,
Tenger fövenyénél mert számassabb vétkem!
Hogy vettettem volna a kénköves tóba"
Ezernyi ezerszer érdemlettem volna,
Ha Isten kegyelme nem őrizet volna,
Halatt ingerlettem őt sokszor haragra.
Mert mert én voltam az, a kinek értelme
Nem vatt, mint öszvérnek, hanem ell merűlve

A festet életben torkig, mint tengerbe,
Voltam bujaságba, kinek kin az vége.

Test, Világ és Aristippus azonban gyűlölettel nézik az űdvö

zítő útját: ezért váddal illetik őt Heródes és a zsidó főpapok

előtt, J údást pedig az ördögök urának elárulására csábitják.
Az imádkozó Jézust a hűtlen tanítvány vezetésével el is fog
ják az Olajfák hegyén, a zsidó papok és Pilátus elé hurcol
ják.. DE' Jú 'f.ii., t önvád gyötri, felköti magát és az ördögök
elragadják. Majd ismét Krisztust látjuk, amint kimondják
reá a halálos ítéletet. Mielőtt magát a Golgotha jelenetét
láthatnánic, Mária siralma elevenedik meg, a barokk szenti
mentalizmus eszközeivel, beáradó angyali [elenéssel, A Szűz

anya fiát keresi: ekkor Gábriel angyal hírül hozza, hogy ha
lálra ítélték. Mária elájul. Két angyal száll le, hogy énekkel
sirassa sorsát, s hogy igazi barokk módon együttzokogásra
és bánatra szólítsa fel a nézőket:
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Ah férfiak s Asszonyak,
Ah sirjatak,
Zokogjatak
Fájdalmas Máriával,
Szenvedő Kristus Annyával,
Jaj fogjátak,
Ah tarcsátak
őtet az Angyalakkal!
lm ell lankat s bágygyadat
A Krisiusnok;
Szent fiának
Hogy nagy kinnyai vadnak!
Kezibe akatt sid6knak,

Mégis vigan,
Melj nagy bátran
Minyájon biinbe úsztak.
Jaj hát gyilkos, haragas,
Káramkadó,
Rágalmazó,
Ne bány igy Isteneddel,
És a fájdalmas szüzzei!
Ah nem így kell
Ah nem így kell,
J6ért fizetni bíinnel!

Az újra feléledő Szent Szűz most a barokk kozmikus érzés
hangján a természethez fordul fájdalmával:

Jaj, jaj hová légyek keserilségemben,
Nincs már reménségem világon senkiben,
Már vagyak és lészek az na.gy sérelemben,
Mert szent fiam vagJ/an hohérok kezében!
Oh hegyek és völgyek engem segéljetek,
Fil, fa s minden erdűk most keseregjetek,
Mer.t nem vigasztalnak engem az emberek,
Noha az én fiam szenved 6 érettek!

Végül föltárul a Golgotha színe, ahol durva katonák a ke
resztre szegzik Jézust, aki meghal az emberiségért. A Vigi
liában már közölt Epilógus pedig a keresztáldozatot egybe
kapcsolja az "ember tragédiájával", az emberi történettel,
mint a bűnösök megváltását. Majd inti a bűnöst, szálljon ma
gába, és nézze, hogy ő is oka volt Krisztus kínjának.

Ezzel a gótikus-barokk univerzalizmussal tárja föl a csík
somlyói misztériumdráma a passiót, és állítja bele egyetemes
távlatokba. Igy szemlelte Calderón is az emberi történetet.
Kozmikus drámájával, a Nagy Világszínjátékkal önként kí
nálkozik összevetésre az 1752-iki csíksomlyói misztérium, ez
a székely világdráma. A kozmikus keret a Két Zászló, Szent
Mihály arkangyal és a lázadó Luciper hadának küzdelme. Ezt
a kozmikus gondolatot teljesítik be földi létükben a világ
színjáték különbözö szerepei. A természet világában a fák
királyválasztásánál folyik le ez a harc. A fák sok vita után a
kis szerény galagonyabokrot választják királyuknak, akí tü
zet bocsát azután a gőgös, lázadó cédrusokra. Az ószövetségi

492 VIGILIA



síkon a nagyratörő Adonías király képviseli a luciperi go
noszság szellemét. öt győzi le az igaz Salamon. A passióban
pedig Krisztus a jóság hőse, az ellene acsarkodó sátánok, és
eszközük, a zsidók, a gonoszság hordozói. A negyedik sík
pedig önmagában véve is valóságos kis calderóni misztérium.
Megjelenik az Égi Szeretet (Amor Divinus) és Krisztus ke
reszt jéhez küldi a Földi Szeretetet. (Amor Mundanus.) Lu
cipel' szolgái viszont az embereket kisértik: a Gőg a szegény
vándort, a Test a rest diákot, a Kapzsiság a gazdagot, a Pa
ráznaság a világ barátját. A Gazdag itt is, mint Calderónnál,
megveti a koldust:

Meg untam házomnál én már a sok kérőt,

Gyakran térden ál'va látván szemem előlt,

Hát a kit a sok rosz csetedeni »eseteqet
Naponkéiü; ne látnám bár én soha őket!

S mint Calderónnál a Kegyelem Törvénye, úgy itt az Égi
Szeretet jelenik meg újból. Mint Bernininél Szent Teréziát
az angyal, úgy ő is az amor sanctus nyilával sebzi meg az em
beri nem három Géniuszát:

Valakit e nyillall én meg sebesítek,
Lészen oka annak, lelki sebben essék,
S hogyavigasságt61 azzell el távozzék
És Krisius keresztye szívében zárassék.

A három Génius megtér és Isten barátjává (Teophilus) vál
tozik, a kereszt alatt. Az Epilógusban pedig, mínt a Nagy Vi·
lágszínjátékban a Mester, a Judex vivorum et mortuorum
mondja ki az ítéletet Luciper minden híve, a gonosz zászló
minden követője fölött. Mert a cselekmény minden ága
együvétartozott, minden egymást értelmezte. A tövises gala
gonyabokor a Megváltó töviskoszorújára utalt, Salamon ki
rálysága pedig Krisztus Királyságára. Hisz Sadoch ezekkel a
szavakkal kente királlyá:

Ezen kenet tégye Salamont Kristusá,
l gen nwgy felségií hatalmas királyá,
Emelkedyék széke éppen az egekig,
Az ő ellenségi essenek pokolig!

A passió pedig a három emberi Géniusz megtérésébe is bele
kapcsolódik, hisz az Égi Szerétet a feszület alatt sebzi meg
szívüket!

A gótikus-barokk szemlélet értelmében rnindnyájan csak
szereplők, bábok vagyunk a nagy világszínpadon : ezért függ
össze minden mindennel, s ezért áll mélyebb, misztikus ér
telem a földi jelenségek mögött. Igy magyarázhatók a többi
misztériumok Oberammergaura emlékeztető "előképei", mint
az 17~B-iki elűadásé, ahol Joab és Amasa, Tóbiás és az an
gyal, Judit és Holofernes története szerepel előképként. A
barokk kozrnikus szemlelet magyarázza meg a víziók szere-
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peltetését is, nemkülönben az 1721-iki játék érdekes jelene
tét, ahol az égiek a megváltásról tanácskoznak. Az Isteni
Harag az embereket el akarja pusztítani, Igazság és Irgalom
azonban az ember mellett emelnek szót, és a Fiút jelölik ki
megváltónak. Az Ige is megszólal, és kijelenti, hogy kész
meghalni az emberért. Látszólag naiv módon polytheizmussá
oldódik itt föl a Szenthárornság. Valójában azonban csak az
isteni világerő különféle aszpektusairól van szó, a barokk
szemlélet megelevenitésében. A metonimia itt is, akárcsak
Zrinyinél "eleven valóság, sőt objektuma a hitnek, amelyet
a legmagasabb égi helyen is szankcionálnak." (Zolnai Béla.)
Paradox módon akár poly- és monotheizrnus barokk össze
egyeztetéséről beszélhetnénk!

A barokk kozmikus szemlélete nyilvánul meg az 1756-iki
misztériumban is. A passió mellett tárgya az ifjú Dagobertus
története, akit jámborságából az ördög bűnre csábít. Bujdo
sásba indul, s egy bűbájos vendéglős óhajtására megtagadja
hitét. Csak Máriát nem hajlandó megtagadni, s mikor erre
kerülne a sor, a templomba siet. A feszület elfordul a bű

nöstől, de Mária megmenti tisztelöjét, s irgalmat esd szá
mára. A Faust és a Csodatevő Mágus egyes részleteire kell
gondolnunk, de a barokk thaumaturgikus irodalomra is,
elsősorban herceg Eszterházy Pál Mária-csodáinak gyűjtemé

nyére. Goethenél, Calderónnál és a magyar főúr számos le
gendájában is erősebb a Jó, a Kegyelem, és megmenti a
megtérő bűnöst.

A barokkon és az európai szellemtörténeti kapcsolato
kon kívül a középkorhoz és a magyar Erdélyhez is erős szá
lak fűzik a csíki ferencesek drámai művészetét. Itt-ott már
most sem hagyhattuk őket észrevétlenül. Részletesebb föItá
rásuk azonban a jövő elénk tűzött feladata lesz.

Angyal Endre
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