
nunk, ha föl akarjuk fedezni a húsvéti események bibliai értelmét és üdvösségtörténeti összefüg
gését.

Az áldozatot hozó szándéka lényegében nem az adomány elpusztítása vagy megsemmisítése,
hanem az adomány teljes odaadása, amely az áldozatot hozónak maradéktalan önátadását fejezi
ki. A Biblia tanítása szerint az lsten tulajdon képmására alkotta az embert; ezzel az ember egész
mivoltában Istenhez tartozik és arra hivatott, hogy közösségben éljen Urával, Istenével. A bűn

lényegében ennek a gyökeres Istenhez tartozásnak és gyakorlati következményének, az isteni
akarat teljesítésének megtagadása. Jézus azonban az Istennek nemet mondó, az Istenhez tartozá
sát megtagadó ember helyére lép, és az Atyának valamennyiünk nevében igennel válaszol. A jé
zusi igen az Istennek szeretetből engedelmeskedő teremtmény egzisztenciális válasza. S a válasz
teljes és maradéktalan: mindhalálig tartó odaadás, amit a kereszthalál eksztatikus tanúságtétele
pecsétel meg. Ez az a jézusi önátadás, amely kiengeszteli Istent az emberrel. Ezért támasztja föl
lsten a halottak közül Jézust, hogy személyében új és örök érvényű szövetséget kössön az ember
rel, és teremtményét visszafogadja isteni életközösségébe. Íme a húsvéti események bibliai értel
me üdvösségtörténeti összefüggésükben. Ezt értették meg Jézus szavaiból az emmauszi tanitvá
nyok.

De tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy Jézus szavai csak értelmi síkon hatottak rájuk. Ők
maguk mondják: "Ugye, tűz járta át a szívünket, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette
az Irásokat?" Az értelmi világossággal párosuló lelki élmény és érzelmi erő arra indítja a két ta
nítványt, hogy estére, Emmauszba érkezve, megkérjék Jézust, maradjon velük. Amikor asztal
hoz ülnek, Jézus megáldja a kenyeret és a kenyér színében önmagát adja nekik - a szöveg mély
értelmű kifejezésével-, egyszerre "megnyílt a szemük és fölismerték őt". Akiről Jézus az úton be
szélt, az ő maga. A tanítványok tehát tüstént visszatértek Jeruzsálembe a húsvéti örömhírrel :
"Az Úr valóban föltámadt!".

T. SZÉKELY LÁSZLÓ

A CSíKI SZÉKELYEK PASSiÓJA

A kérdés tárgyalására a csíki székelyek archaikus imái vezettek ; lényegük Krisztus megváltó
szenvedése s a vele való együttérzés. Szent Bonaventura a szent kereszt titkát és a Krisztus szenve
déséről folytatott elmélkedést a lelki élet rendkívüli eszközének tartja. Azt mondja, ez az ájtatos
ság még a hétpecsétes könyvet is megérteti velünk. Az egyházatya a kompassió lényegét Szent
Pálnak a galatákhoz írt levelében látja: .Krisztussal együtt keresztre szegeztettem, élek pedig
már nem én, hanem Krisztus él bennem". Szent Bonaventura a Krisztus szenvedéséről való el
mélkedést a buzgóság feltételének tartja. Az Érdy-kódex írója is az egyházatyákra hivatkozik,
akik a Krisztus "kínjáról" és haláláról szóló elmélkedést az üdvözülés egyik feltételének tudják.

Krisztus megváltó szenvedése a világ történetével párhuzamosan a mai napig tartó passióból
és kompassióból áll. A kompassió a történelem folyamán nemcsak lelki, hanem fizikai együtt
szenvedésben is megnyilvánult (kereszthordozók, flagellánsok). Flagellációt Csiksomlyon, a Sal
vator-kápolnánál is végeztek.

A csíkieknek Krisztus szenvedésével való fizikai együttérzése ma inkább csak a kompassiós
imádkozáskor ejtett könnyekben nyilvánul meg. A könnyek adománya a középkor áhítatának
jellegzetes megnyilvánulása, nemcsak a gyengébb nem ismerte. Az érzések természetes ártatlan
sága akkor még nem volt pirulás tárgya. Gottfried és az első keresztesek, az oly nagy áldozatok-
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kal visszafoglalt szent sírhoz érkezve könnyekre fakadtak. Oroszlánszívű Richárd, látván a szent
várost, melyet nem menthetett meg, keservesen sírt.

A csíki székelyek devóciós passióját tárgyalván, a szórványokban élő csíkieket is szem előtt

tartjuk, mert ők nemzetiségüknek nemcsak életmódját, hanem szellemi hagyományait (esetünk
ben a Megváltó szenvedéséről szóló ún. pénteki imák végzését) is híven őrzik.

A kompassiós áhítat a megváltás történetében gyökerezik; erről népünk már a kereszténység
felvételekor értesült. Üdvtörténeti tudásunkhoz idővel sok hagyományos élmény, úgynevezett
survival társult. A devóciós passió aktualizációjához (revival) hozzájárult az egyház liturgiája,
tanítása is.

A csíki nép devóciós passióját a megjelenítés, a Fájdalmas Anya érzelmeibe merülés, a kom
passiós imák és a devóciós passió magasztos megnyilvánulása, az önfeláldozásig menő együtt
szenvedés jellemzi.

A csíkiek számára pillanatig sem kétséges Krisztus személyének történeti ténye s ennek megfe
lelően élik át passióját is - valósághűen. Az értelmi-érzelmi-képzeletbeli hitből fakadó élmény
számukra nemcsak emlékezés, hanem jelenvalóság. Áhítatuk a középkori misztikusok devóciós
passiójához hasonlítható. Kompassiót ébresztő imáik is innen erednek.

A devóciós passió a belső áhítaton kívül külső megjelenítés is. Ez kétféle lehet: statikus-ébresz
tő és dinamikus-aktivizáló. Statikus-ébresztő a vallási plasztika, például a templomi diszitőmű

vészet (az arma Christi tárgyai, a szobrok, képek, keresztek). A Krisztus szenvedéseibe elmélyülő

mesterek elképzeléseiben és faragásaiban benne van a nép kompassiója is, mert Krisztus szenve
dését a nép érzésével és képzeletével ábrázolják. Ebből a plasztikából sugárzik a nép devóciós
passiója, ezért kerülnek az apszis záróköveire (pl. Csíkszentmihályon) Krisztus szenvedésének
eszközei: a vaskorbács, a kereszt, a szegek (néhol kötél), lándzsa, kalapács, fejsze stb. Az ősi

imákban is szereplő munkaeszközök az emberi gonoszság kezében Krisztus megkínzatásának
eszközeivé váltak. (Az ember sokszor visszaélt a technikával). A passió népe sohasem használta
szerszámait embertársai kínzására. Ezermestereik szerszámaikat a fejlődés szolgálatába állítot
ták, s ha ezeket mégis szentegyházaik záróköveire faragták, engesztelésül tették az Emberfián el
követett bűnökért. A csíki templomok apszisának zárókövein látható (a csíksomlyói misztéri
umjátékokban is szereplő) kínzóeszközöket a csíki nép ősi imáiban a középkori képzelet erejével
invokálja: .

Vaskesztyűkkel csapdosták ,
Vasostorokkal ostorozták ,
Vaslándzsákkallődözték . . .
Két kezemben két vasszeg,

Két lábamban egy vasszeg•..
Vasdárdákkal nyitogatják,
Ecettel, epével itatják . . .

Amiként a szenvedés eszközeinek elsorolása az imádkozóban áhítatot ébreszt, akként a szent
egyházak falán látható zárókövek szemlélése is. A középkor építészetében ezeknek sajátos szere
pük volt. Kegyetlen realitásukat azonban a székely kőfaragók enyhíteni igyekeztek azzal, hogya
keresztre rózsát róttak, a kínzóeszközöket a nemzetségük címeres pajzsába faragták. A kínzóesz
közök borzalmas képét nemcsak a kőfaragók, hanem a nép áhítata is enyhíti.

A csíki kompassiós faragványok közül megrendítő a csíki töviskoronás Krisztus szobra. Ez a
fába faragott passió a hívek elé állítja Krisztus lelki gyötrelmeit és testi fájdalmait. Krisztust ülve
ábrázolja, amint jobb kezével alátámasztja állát. Tartásában benne van testének és lelkének min
den fájdalma. A durva töviskorona egész fejét átfogja és mélyen benyomódik a homlokába.
A kompassiós népi művész a szenvedő Krisztust közepes termetűnek faragta. Krisztus nagy ke
zével a kéz jelentőségét jelképezte :jót tett, áldott, átkarolta az egész világot. Arca, szeme az igaz
ságtalanul megkínzott ember kifejezései. Bal szemével azt kérdi: miért e bántalmazás? Jobb sze
mével megadóan néz; az emberekre tekint, akikért feláldozta életét, elviselte a sok bántaImat és
megaláztatást. Bal szemével a világ nagy kérdéseibe és végső sorsába mélyed; jobb szemével sze
líden néz az Atyára és megbocsájtóan az emberekre. Ahogy ott ül fájdalmasan és megadóan tö
viskoronás fejéből bal karjára, mellére, combjára, lábszárára és lábfejére hullnak, peregnek vér
cseppjei - ez a szenvedések végtelenségét jelzi. Nagyobbacska fejalkata a székely öregek fejére
emlékeztet, az isteni értelmet sugározza, mely hároméves tanításával kijelölte a világ útját. Na-
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gyocska lábfeje, szétálló egyenes lábujjai a földre lépett Istent s a realitás talaját taposó székelye
ket idézi. Ezek ll; lábak kemény járásra termettek, mint a székely Ábelek lábai, akik a havasi ren
geteget, a csalóka városokat és az idegen nagyvilágotjárják. Ezekkel a lábakkal járta be Krisztus
az ígéret földjét. EZeka lábak csak akkor pihentek meg, amikor a sátáni megátalkodottság ke
resztre szegezte őket.

A faragott székely szobrok ban kettősség van, s ez a kettősség jellemzi a Krisztussal szenvedő

és veleegyütt megdicsőülő székely népet is. A csíki kompassiós faragó k megalkották Krisztust, s
benne önmagukat. Ilyen jellegzetes faragvány a csíksomlyói Szenvedő Jézus kápolnájának váll
sebes Krisztus-szobra is.

A passiós szobrok passiós keresztekben folytatódnak. A gyószeni (Bákó megye) csángók egy
helyi mester által faragott feszületet ma is nagy tiszteletben tartanak. A népi művész Krisztus fe
jét természetes nagyságban faragta meg. Ez a Krisztus-fej az istenség és emberség jelképe. Arca a
faragó mester nemzetségének arcvonásait viseli. Krisztus teste szinte egybeolvadt a kereszttel,
csak a bőre s térdcsontjai látszanak. A kereszt három ága ősi egyházi jelképben, lóherében vég
ződik. A szemlélőre úgy hat, mintha a rajta levő Krisztus élne és a keresztről is tanítana. Alatta
szinte halljuk a nép devóciós passiójának ősi imáját:

Ma péntek, szent aranyos péntek.
Ugyanannak a napja,
Krisztus mene kínjára.
Kínján esék esete,
Hat mélységes szent sebe,
Melybdl kifolyik az Ő drágalátos szent vére . . .
Hervad a szent szlne,
Szomorkodik Szent Lelke

Megrendítőaszkézis csap felénk a csíkrákosi kápolnává átalakított kripta bejáratában őrzött két
gótikus feszület ezüst Krisztusáról is. Ezek a népi faragványok nem állnak egyetlen művészeti

stílus szolgálatában sem. Belőlük a nép devóciós passiója, hagyománya és története sugárzik.
A népi mesterek a passió festészetében nevezetes Mária-községüket, Csiksomlyot , és a széke

lyek ősi viseletét is megörökítették, amint ez a csíkszentléleki szárnyasoltáron is látható: a ke
resztút asszonyai fehér gyászkendőben, a katonák keleties, mongolos kucsmában, ahatárőrök
egykori öltözetében ("harisnyában") és fegyverzetében (lándzsával), a helytartósági hivatalno
kok székely mentében, zekében, csizmában, kócsagtollas sapkában láthatók. De ott van Somlyó
hegyén a kompassió legkifejezőbb festői megnyilvánulása, a madaraknak prédikáló stigmás
Szent Ferenc is...

A devóciós passió dinamikus-aktivizáló formája a keresztút végzésében, a passió éneklésében.
a nagypénteki szent sír őrzésében, a misztériumjátékok előadásában nyilvánul meg.

A keresztutat a templomban és a kálvárián végzik. (Egész Csíkra kiterjedő jelentősége van a
csíksomlyói "Jézus-hágójának", amelyen pünkösdkor minden község elvégzi a keresztútját- so
kan egyéni fogadalomból külön is.) Az egyesközségek kálváriáin nagyböjt péntekein járják a ke
resztutat, de helyenként a falu fogadalmi ünnepén is. Cslkszentdomokoson például Szent Antal
napján (itt a keresztút szertartása azokban az időkben gyökerezik, amikor a falu népe a Garados
hegyén kelt át a szomszédos Csíkszenttamás határában épült közös gótikus templomba, amely
ből csak egy csonka torony maradt meg. A szentmisére menet ilyenkor megjárták a keresztutat
is).

A nagypénteki szent sírnál végzett ájtatosságnak Csíkban sajátos hagyománya van: a szent sírt
az egykori csíki határőrség emlékeként ősi katonaviseletben fiatal legények őrzik; hozzájuk csat
lakozik a fehér gyászkendős Mária Társulat s a hívek serege. Krisztusjelképes sírjánál ez a nagy
pénteki kompassió s közösség a Mater Dolorosa, Mária Magdolna és a szent asszonyok együttér
zésével imádkozik. (Az áhítatnak ez az élő láncolata az őskeresztény időktől napjainkig tart.)
Ilyenkor a Megváltó keresztútját járják, a fájdalmas olvasót imádkozzák s az Úr Jézus "sirató
ját" éneklik:
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Itt nyugszik szent teste a gyász koporsóba,
Bátran megláthatod, mert nincsen elcsukva;
Megvizsgálhatod most az öt mély sebeket,
Melyet, bűnös ember. te érted szenvedett.
A lelkedért mit tett. a halálra kész lett.
Emberi nemzetnek Ő áldozatja lett.
Drága halottunknak harangok nem szálnak,
Csak a jaj keserves sírások hallszanak.

A devóciós passió magasztos percei ezek. Záróéneke az ősi Grál-áhítatot idézi:

Lehullott a Jézus vére.
A szent keresztfa tövébe,
A szent angyalok felszedték.
A lázatosan tisztelték . . .

A csíki misztériumjátékok nemcsak az evangéliumból, hanem a nép ősi imádságaiból is ihletőd

tek. Krisztus "titkos" szenvedése (a nem bibliai szenvedés-jelenetek), a népies képek, kifejezések,
szavak, a nép egyetemes nyelvezete a népi áhítatból a passiójátékokba is beszüremlett. (Keletke
zésükkor az irodalmi nyelv még csak kialakulóban volt.) De a népies drá mák a Szentatyák ira
taiból és a középkori himnuszokból is nyertek inspirációt.) A misztériumjátékokban a kódex író
.Jeszállt" a néphez s nyelvét az áhítat ősi kifejezéseivel telítette. A csíksomlyói passiójátékok
1721 és 1774 között keletkeztek. Belőlük a csíksomlyói kódex 37 darabot őriz. Ezek az ősi, félig
irodalmi, félig népi misztériumok Csíksomlyó magányában keletkeztek. Ezekre a játékokra a
drámát kedvelő nép egykor a távoli falvakból is eljárt ; egyes részeit emlékezetükben is megőriz

ték, s a keresztút végzésénél ma is imádkozzák. A XII. stációnál például elmondják, hogy "ezen
stáció azon helyet jelenti, ahol a megfeszített Krisztus a két lator közt felemeltetett", utána a
misztériumjátékból ismert könyörgés következik:

Nézzed. aki néz le a szent keresztfárál,
Hogy folya vérpatak. sebe oldalából ;
Mennyi könnyhullatás pereg orcájárál,
Mily nehéz nyögések szakadnak szájából.

A csíki devóciós passió sajátos formája az, hogy a Fájdalmas Anyával együtt élik át Krisztus
szenvedését Jézus gyermekségétől a kereszthaláláig. (Erről szól a "Jézus gyenriekkorában cimű

ének és a "Jaj nagy kedven tartott" cimű Mária-siralom is.) Krisztus passiója elsősorban Máriát
érinti, ezért az archaikus imák tárgya a szenvedő Istenanya. Nem kétséges, hogy ezekre Temesvá
ri Pelbárt Pomeriuma és Stellariuma is hatással volt. Az együttérzés Máriával az apostolok lelkét
is megremegtette. Mária elhagyatottságában az apostolokhoz, Szent Lukács évangélistához
fordul:

Mondd meg kérlek János, kedves tanítványa,
Hol van a Mestered, ég és/öld Királya?
Te mondd meg hát Péter. hol az én gyermekem?
Megreped a szlvem, Istenem jaj nekem!
Ti mondjátok meg hát többi apostolok,
Hová lett szerelmem, hol a tanítótok ?

Előtalálom Szent Lukács evangélistát . kérdem tőle:

Nem láttad-e szent Fiamat. az én áldott Jézusomat?

Mária előre tudja Krisztus sorsát, de kompassiója a megváltásban őt sem mentesíti a lelki és testi
szenvedés emberi érzésétől. A Máriával együtt szenvedő csíki nép kompassiójának egyik szép
megnyilvánulása a Könnyező Mária olvasója : "Lefekvés előtt minden este letérdelve végezzük a
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Könnyező Mária olvasóját - mondja a gyergyóalfalvi Mária Társulat vezetője -, mert tudjuk,
hogya KönnyezőMária segit rajtunk. Az olvasót egy bevezető imával és egy fohásszal kezdjük.
A fohászt két kicsi olvasó szemre mondjuk: Jézusom, tekintsd annak könnyeit, ki Téged a föl
dön legjobban szeretett s a mennyországban a legbensőségesebben szeret. A nagy szemekre így
fohászkodunk: Jézusom, hallgasd meg imádságomat. Az olvasó hét táblájára az Úr Jézushoz fo
hászkodunk: Jézusom, Szűz Anyám könyörgésére kérlek, hallgasd meg kérésemet. Jézusom, fo
gadd bé imádságomat. Az olvasót könyörgéssel zárjuk."

Abevezetésben emlitettem, hogy e kérdés megírására az utóbbi években gyűjtött archaikus
imák indítottak. Szent Bonaventura, a "szenvedés tudósa", azt írta róluk:" ... ezeknek az imák
nak megörökítésében más papírt nem használtak, mint a keresztet, sem más tollat, mint csak a
lándzsát, semmiféle más tintát, mint csak Krisztus vérét." A csíki nép hitben, dogmákban jártas
ságát a passió népi imái és énekei igazolják. Ezek szinte a gyermek bölcsőjénél elhangzó altatók
hoz hasonlítanak, fájdalmas jellegük ellenére sem siratók, hanem a passiót értékelő, dicsőítő,

megnyugtató imák és dallamok.

Názáretbeli Jézusom,
Síralmas házadban,
Térdig vérben,

Könyökig könnyben,
Arany hajad leeresztve,
Miért sírsz. miért remegsz?

A síró Krisztus képe a nép devóció s passiójából fakad. A Megváltó keserű pohara a világ kezde
tétől telítődik. Mivel Krisztus ember is volt, megengedte, hogy emberi érzések úrrá legyenek raj
ta. Ezért, amikor Krisztust sírásának okáról kérdezik, így felel:

Ó szomorú az én szívem mind halálig,
A keresztnek haláláig.

Apostolainak, Péternek, Jánosnak, Jakabnak és Szent Lukácsnak is így válaszol:

Hogyne sírnék, hogyne remegnék.
Mikor két kezemben két vasszeg,
Két lábamban egy vasszeg.

Az úgynevezett "pénteki imákban" Krisztus nemcsak Atyjának panaszkodik ~ mint az evangéli
umban -, hanem tanítványainak is. Elsőül Szent Lukácshoz fordul, mert ő ismeri a legjobban
emberségét, nemzetségfáját, születését. Lukács evangélista a népi hagyományokban különös sze
repet játszik: ő viszi Krisztushoz Pétert, Jánost, Jakabot, azokat, akiknek kinyilvánította isten
ségét a Tábor hegyén. A nép ősi imáiban megnyilvánul teljes embersége is. A Tábor hegyére ma
ga Krisztus vezeti tanítványait, az archaikus imákban Szent Lukács hívja őket Krisztushoz.

A látomásos imaszövegekben vannak olyan jelenetek, amelyekben Krisztus kezében könyvvel
jelenik meg. Ezeknek különös mondanivalójuk van. A Szentírás nem jegyezte fel Krisztusról,
hogy könyvet használt volna, s ha az archaikus imák mégis könyvvel idézik, ezzel a nép azt do
kumentálja, hogy Krisztus élete és passiója nem kegyes képzelet szüleménye, hanem evangéliumi
valóság.

A kompassió imaszövegei mint népi irodalmi termékek is ismeretesek. Az irodalomtörténé
szek és néprajzkutatók némelyiket a világi balladák közé sorolják. Példaként említhetjük a "Jaj
nagy kedven tartott" című imát, ebben ~ egyes irodalomkritikusok szerint - nem Mária siratja
Szent Fiát, hanem egy anya szomorkodik távolba szakadt ,gyermeke miatt. A nép kompassiós
imái írókra is nagy hatással voltak. Nyírő Józsefés Tamási Aron nem egy novelláját a vallási bal
lada stílusában írta (1. például Tamási Szép Domokos Anna c. művét).

A kompassió az önfeláldozásban, a vértanúságban éri el magas fokát. A sok névtelen áldozat
mellett ismert képviselői azok a ferencesek, akik az 1661. október 21-i tatárbetöréskor életüket
áldozták Krisztusért, mint P. Somlyai Miklos, a ferences őrség alapítója, P. Váradi János házfő

nök, valamint Pálfalvi Péter és Szentimrei Józse!
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