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Egy csíksomlyói passiójáték

A XVIII. századi katolikus színjátszás egyik központja a csíksomlyói ferences gimná
zium volt. Az erdélyi obszerváns ferences színjátszóhagyomány nemcsak a jezsuita és
a piarista gyakorlattól vált el élesen, hanem a rend minorita ágától is, sőt jelentősek

voltak a különbségek a magyarországi és az erdélyi ferences iskolai színjátszás között
is. Nemcsak az erdélyi anyag jóval nagyobb gazdagsága a feltünő, hanem az is, hogy
míg a magyarországi iskolákban (Körmöcbánya, Gyöngyös, Szombathely) a jezsuita
gyakorlatot követve elsősorban fiktív és valós történeti drámákat adtak elő iskolai
ünnepélyek alkalmával, nem túl nagyszámú közőriségnek. nagvobbrészt még latin
nyelven; addig Csíksomlyón a drámák szinte kivétel nélkül magyarul, a húsvéti és a
pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódva kerültek színre. Ennek megfelelően a darabok
többsége misztériumjáték, a közönség pedig a környékbeli, búcsúra oldalátogató
székelység volt. Bár megfigyelheto a témaválasztás profanizálódása a század második
felében, a ránk maradt 89 drámacímből kiderül, hogyadrámák legnagyobb csoport
ját a passiójátékok alkották: 41-et.

A nagyszámú adat ellenére nagyon kevés a kiadott csíksomlyói iskoladráma:
1913-ig összesen 9 teljes drámát és egy vígjáték töredékét adták ki,' s a Fülöp Árpád
által megkezdett munka a 48 drámát tartalmazó kéziratos kötet és a többi anyag
lappangása miatt máig sem folytatódott. A dráma-kolligátumban szcreplö múvek egy
részét külön is lemásolták. Egy ilyen, Fülöp Árpád által is ismertetett, de ki nem
adott passiójáték (a kötetben a 47-es számú) különálló kézirata bukkant elő a Petőfi

Irodalmi Múzeumból.!
A darab címe: lnductio de Passione Christi, s 1959-ben Szalay József hagyatékából

került a múzeum tulajdonába egy 1766-ból származó passiójátékkal együtt, melynek
szövegct már kiadták. A kézirat a dráma teljes egészét tartalmazza, de a drámához
tartozó két intermedium közül a második töredék. A kéziraton sem a szerzö, sem az
előadási év nem szerepcl. Az viszont kiderül a szövcgból, hogv a darabot nagvpén
teken mutatták be; a drámaadatokból és ennek a münck az egvik forrásából kikövet
keztethető lett a mú előadásának valószínű éve is: 1767.

A dráma teljes egészében magyar nyelvu, csak a szcrzöi utasítások nyelve latin. Hat
scenából áll, ezekhez csatlakozik a prológus és az epilógus, illetve a két intermedium
(ezek pontos helyét nem jelöli meg a szcrzöi utasítás). A darab - mint a csíksomlyói
szmjátékok többsége - verses, felező tizenkettesekbőláll.

A prologus áhítatra és figvclcrnre szólítja fel a hallgatóságot s aktualizál is:

"Ne/úz [áracsághan kik ide iottetck;
Sromorú peldánul egvcbe! ncin nertek.
De II Krisrtus-Lezus kovctol: ha lesrtek;
Lelki bicadalmat miuvaion nvcrhettek.

Meg láttvátole azt is, mikent az hatalom
Felso srckbcn ülvcn mindeneket el nvom
Nem válik csak egy is az egész világon,
Ki az igasságnak mellette fe! álion.

A Pén: mondattva ki nia ci sententiát,
A ver/ ártatlanság nem nyerhet grátiát.
Melinek mig röviden mutattvuk [ormáiát
K i-ki Ile vOlzvnWJ el siokott halgatását."
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Az els6 scenában az "égi pör" kedvelt, 14 csíksomlyói darabban szereplö jelenetét
láthatjuk. Ebben Justitia és Misericordia a megváltásról vitatkozik, majd kikérik
Adám, Abel, Noé, Izsák, Jákob, József, Jób, Abrahám tanácsát, akik mind Krisztus fel-
áldozását javasolják. .

A passiónak ószövetségi előképekkel való párhuzamba állítása II csíksomlyói
drámaban szerepel. Itt azonban a parabolák csak verbálisan, ítélet formájában és
nem jelenetszerüen hangzanak el. Minden szereplö saját példájára hivatkozik: az in
doklás első felében mindig az ószövetségi történet idevonatkozó részét halljuk, ezt
követi az ítélet, amely párhuzamot von a szereplők és Krisztus sorsa között:

Noé: Én, Noé példája a Krisziusnak voltam,
Minden embereket bárkámban hordoztam,
Az egész világot meg szabaditottam.
Újonnan világra mindeneket hoztam.

Az olaj [át el vőm kedves jo Postámtol,
A szép békeségnek fejér galambjátol,
Úgy az új világra ki szállék bárkámbol,
Világ szaporodék én maradékimbol.

Öntessék ki tehát a Krisausnak vére,
Az egész világot szabadicsa vélle,
Kereszt bárkájdba tétessék a-teste,
Míg húsvéti galamb onnan fel serkencse."

Az ítéletek után, Justitiával szemben, aki az ártatlan Krisztus halála ellen emel szót,
Misericordía éppen Krísztus szavaival igazolja a passió szükségességét:

"Mondd, hogy kiki azt mivelje másokkql,
A mit cselekedni akarna magával,
A meg dicsoittést miképpen magának;
Úgy kévánnya mind az emberi állatnak."

Ezt követi a 2-6. scenában a tulajdonképpeni passió Máté evangéliuma alapján. Az
epizódok nélküli történetet csak az ördögök szerepeltetése teszi változatosabbá.

A passió Mária és Krisztus búcsújával- kezdődik. Ennek a jelenetnek 18 sora szó
szerint megegyezik az 1759·es csíksomlyói passióéval.! További 21 sorral együtt innen
vette át a dráma szerzője. Még sincs benne törés: az átvett, de átszerkesztett sorok jól
illeszkednek az eredetiekhez. Ezek közül is kiemelkedik a búcsúzás néhány részlete:

Krisztus: Oh én édes Anyám, mely nagy hiv voltoddal
Szalgáltál én nékem áitatossággal
Egész harminczhárom esztendőkön által
Kedvesen neveltél anyai voltoddal.

Azért valamennyit szenvettél érettem,
Menyi csőpp tejeket nyuitottál én nékem,
Annyiszor köszönöm, édes Anydm néked,
Atydm kegyelmében ajánlak: tégedet.
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"Mária: Édes Fiam, én is néked hálát adok,
Hogy engem, nvavaliás, szegény szolgálodat
Nem tekéntvén az én méltatlanságomot
Anyául valosnál. kisseb léánvodot.

É n lelkemnek eggyetlen egy remensege
Mi nénui fájdalmat hozál a srivenire
Kérlek, meg is tekéncs szomoru lelkemre,
Ne vettessem éppen égö gyötrelemre."

Már Fülöp Árpád megjegyzi a csíksomlyói drámáknak errol a jelenetcról. "Jézus
búcsúja a lakodalmi búcsúzásokat, Máriáé a halotti búcsúztatásokat juttatja
eszünkbe."

Ebben a darabban Krisztus elbúcsúzik Mártától és Magdolnától is, majd Mária
Júdásra bízza fiát, az egyik ördög nagy örömére.

.Dacmon: Haj, Haj! Farkast tonek itten juh orronek
Kecskét választának káposztás kertésznek."

A 3. scena szereplöi: Kajafás, Pilátus, Júdás, egy szolga és két ördög. Kajafás és Pi
látus Krisztus elveszitéséról tanácskozik, s egy szolga javaslatára behívatják Júdást,
aki 30 ezüstpénzért vállalja, hogy Krisztust a kezükbe juttatja. Kajafás ráparancsol a
katonákra, hogy kövessék Júdást, és kínozzák meg jól Krisztust, mielott elébe hozzák.
Júdás a katonákkal távozik, az ördögök pedig táncolva, ugrálva sietnek Plutóhoz,
hogv készítse el Júdás pokolbeli szállását (Ez az utolsó 21 sor a már említett átvétel).

A 4. scena Krisztus elfogatásáról szól. Az elso néhánv szakasz az o imája:

"Kegyes Atyám tekéncs szomoru Fiadra,
Tekencs eddig vala, konvves sirásimra,
Atvai kegyelmed nyujesd imádságimra.
Ne jussak pohárnak mérges ita Iára."

Az 5. scenában a zsidók Kajafás elé hurcolják Krisztust, ahol a tanúk megvádolják:

"Uram ez az ember résieges tobrodo,
Minden vendégségbe örömest el járo.

Sok csudákot tött e jártában, költibe
Hid el valoságos ördög vagyon ville."

Ezután Pilátushoz viszik, aki rövid kihallgatás után halálra ítéli. Júdás ekkor rádöb
ben, mekkora bünt követett cl; miclött felakasztaná magát, így siránkozik:

"Oh veszendo világ öltözzél fel gyászban,
Szepen tundoklo nap fekete homályban,
Csillagok, Planéták szemvü bujdosásban,
Túzr« föld változrék, szomoruságában.
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Nem reménlem immár Menyben lakásomot,
Nem is kivánhatom meg [obbulásomot,
Sem a mély Pokolból szabadulásomot,
Jaj már én oránként várom romlásomot.

Nagy sirással immár jajgasson az ora,
Kin engemet Anyám szült volt e világra,
Akaggyon nyakamban Ördögnek háloja
Ne tarcson már tovább a Földnek határa."

A passiónak ez a részlete feltűnő hasonlatosságot mutat egy erdélyi katolikus nép
énekkel. melyet Kájoni János Cantionale Catholicum cimű gyűjteményében (Csik
somlyó, 1676/819. szám alatt közölt. Passio de vita Christi címmel. Ez a népének a
bukovinai székelység körében ma is él. Egy Balassi-strófás részlete csak képi világában
hasonlít az Induetio . .. idézett részletére:

"Az esziendo gyászban öltözzék homályban, kin fogantatásom lött,
A Nap-is sírással, járjon ohajtással, mely születésemre jött.
Rettenetes bura jajgasson az óra, kin Anyám világra tou."

A részlet folytatása viszont szó szerinti egyezéseket mutat. A Kájoni Cantionale-ból
való a darab prológusának és epilógusának 4 versszaka. Kevés változtatással a Szent
Illyés profetárol címú, nótajelzéses népéneket használta fel a darab szerzöje egyik
intermediumként. A népénekeknek iskolai színjátékokba való beszerkesztése Csík
somlyón nemcsak a darabokat író tanárok dolgát könnyítette meg, hanem a közön
séghez való nagyfokú alkalmazkodást is jelezte. A már jól ismert szövegek dramati
kus megjelenítése könnyebbé tette a darab befogadását, és segítette az átélést.

A passió komoly jeleneteit időről időre az ördögök megjelenése szakítja félbe. Sze
repeltetésük alkalmat adott a szerzönek arra, hogy népies, tréfás elemeket vigyen a
passióba. A halálra készülődő Júdásnak az ördögök visznek tollat és tintát, hogy meg
írhassa sírfeliratát. majd énekkel, tánccal ünneplik Júdás pokolra kerülését. A
"Cantus daernonum" egyík részlete:

"Hop czup, hop czup, barátim, most vigadgyunk,
Mert a vadat meg fogtuk, kit vadásztunk.
Igazán, hogy héába 'lem [árattunk,
Judás pajtást hálonkban mert meg fogtuk."

Ezzel a betéttel ér véget a darab 5. scenája. A következőben Pilátus még egyszer
megkérdezi a zsidókat, akarják-e Krisztus halálát, majd elmondja az ítéletet (a sen
tentia, mint a legtöbb passióban, itt is próza), s máris hozzák a keresztfát, hogy Krisz
tust megfeszítsék.

.Krisztus: Menyei Szent Atyám, tekéncs rám, Fiadra,
Mert nincs semmi épség egész tagjaimban,
Imé, fel tétetem ezen kereszt fára,
Segélj meg engemet ezen viadalra.

Judaeus primus: Ne prosmitálj sokat, nyujcs ki lábaidat,
Mert bizony meg csapom czuhárdi nyakadott

Judaeus secundus: Szeget, kalapácsot mingyárást hozzatok,
Uri királytoknak hiven szolgáljatok!

Judaeus tertius: Buticsd meg végeit a nagy vas szegeknek,
Had roncsa ízenként csontyát ez embernek!

Judaeus quartus: Ha százan vattok is, mind ide jőjetek,

Eztet fel emelnem nékem segéljetek!
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Judaeus quintus:

Krisztus:

Judaeus:
Judaeus secundus:
Krisztus:

Judaeus:
Krisztus:
Judaeus:

Krisztus:
Judaeus:

Váh, beh fel emeltetél most a királyságra,
És ki terjeszkedél mindenek látára.

Menyei Szent Atyám, bocsásd meg vétkeket,
Tudatlanságból tölt cselekedeteket.
Váh, aki elrontod az lsten Templomát.
Ha lsten Fia vagy, szál] le a keresztről!

Eli, Eli Lamma sabacthani,
Én Istenem, én Istenem miért hagyál el engem!
Haljátok é, biszany mostan Jljest hijta.
Szomiuhozom.
Tölcs meg azt az edént hamarság méreggel,
Nyujcsuk italára néki siecséggel.
Atyám, szent kezedben ajánlom lelkemet.
Gondolom ki adá mostan az ő lelkit,
Azért ki eresztem mind cseppig a vérit."

A dráma befejezése: Mária siralma a kereszt alatt. Ennek szövegét teljes egészében
közölte Kilián István az Új Írás 1981. 4. számában (Magyar Mária-siralmak, 3-17.).

A csíksomlyói darabok epilógusai fontos szerepet töltenek be: értelmezik és a min
dennapi ember számára is megfoghatóvá teszik a darab cselekménvét és annak tanul
ságát. Ezt teszi az Inductio ... epilágusa is, de emellett utal arra is, miért nem volt a mú
szórakoztatóbb, .xzifrább":

.Krisztusnak hivei, kik it jelen vattok,
Kis actiocskankra it Várakozátok.
Lőn é ebben lelki, szép vigasztalástok,
Krisztus kénnvaircl a miket látátok.

Tudom, jöttetek volt Comediát látni,
De példa magában mit szokot foglalni,
Nem illendő aztot azon tul cziirázni,
Mert csak szomorúság ez napot követi."

A XV-XVI. századi devóciós passiók hagyományát a XVII. század elejére is vissza
nyúló katolikus népénekekkel együtt az erdélyi ferencesek orizték meg legjobban.
InI és 1780 között mindössze 6 évröl nincs adat, 9 évböl viszont ket W vagy három
eloadásról tudunk. A drámák kétharmad része magyarul hangzott CI (a passiók kivé
tel nélkül'), 14 drámát latinul, 9-et vegyes (latin-magyar) rivelven adtak elö. Német
vagy román nyelvu drámára nincs adatunk.

Ez a virágzó csíksomlyói iskolai színjátszás a ferences színjátékhagyomány talaján,
egy hosszabb folyamat betetözéseként bontakozott ki. Ezt a hagyományt közvetítet
ték az évröl évre színre kerülö passiójátékok is.

Jegyzetek: l. Fülüp Árpád: Egv nagvpé nteki misztériurn. Az ungvári katholikus fogvmnasium értesuó]e. 1893-1894. 52-59. Fülöp
Arpdd: Cxiksurnlvól nagvpcnn.-ki misztcriumok. RMKL 3. Bp. 1897. Ah;.eghy Zsolt-Stluvik Ferenc: Cstksomlvói iskoladrámák.

RMKt. 32. Bp, 1913. -~ 2. A kéziratut és h-löhclvét elsokeru Kílíún Istvan ernlitette (Új irás 1981. 4. szám 13.) A 2. és az S. sccna
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