
A csík som lyói nagy pén te ki misz té rium drá mák 
pro ló gu sa rit kán mu laszt ja el meg je gyez ni, 
hogy az elôadás cél ja nem a gyö nyör köd te -

tés, ha nem a bûn bá nat ra in dí tás, át té te le sen: a fi -
gyel mes, együt tér zô lé lek kel szem lélt ese mény so -
rok az üd vös ség el nye ré sét szol gál ják. A szín já ték 
ily mó don a nagy pén te ki szer tar tás kiegé szí tô je. 
Funk ció ju kat te kint ve a szö ve gek legin kább a pré -
di ká ciók kal ro ko nít ha tók: be mu tat ják és ma gya -
ráz zák a szent írá si ese mé nye ket, pár hu za mot von -
nak az Ó- és Új szö vet ség egyes moz za na tai kö zött, 
erô sen di dak ti kus exemp lu mok kal in te ri o ri zál ják 
és ak tua li zál ják az er köl csi té zi se ket, egy szó val 
szem lél tet ve ta ní ta nak, az zal a nem tit kolt cél lal, 
hogy a pas sió meg je le ní té se al kal mat ad a tel jes 
átélés re, sôt az itt és most kép ze te ré vén az ese mé -
nyek cse lek vô ré sze sé vé te szik a né zô ket.  

A misz té rium drá ma kö zép ko ri ere de tû mû faj, 
XVIII. szá za di má sod vi rág zá sa a ba rokk ka to li ciz -
mus pa zar kül sô sé gû, szim bo li kus-misz ti kus spek -
tá ku lu ma i hoz, a na gyobb vá ro sok ban meg ren de -
zett nagy pén te ki fla gel láns kör me ne tek hez, il let ve 
az úr na pi teát rá lis pro cessziók hoz kö tô dik szo ro -
san.1 Az ün nep misz ti kus üze ne tét felerô sí ti, emo -
cio ná li san meg sok szo roz za a lát vány, a meg je le ní -
tett tar ta lom sok ré tû szim bo li ká ja, amely az egyéb -
ként passzív né zôt be von ja az ese mé nyek be. 

An nak el le né re, hogy a misz té riu mo kat is az is -
ko la drá mák nagy cso port já ba so rol juk, megál la pít -
ha tó, hogy ezek a mun kák mel lô zik a di dak ti kai 
szem pon to kat. Az el sôd le ges cél a val lá si, er köl csi 
tar ta lom köz ve tí té se. A szö ve gek hoz zá fér he tô vé 
vá lá sá val pár hu za mo san szük sé ges nek lát szik e drá -
mák iro da lom tör té ne ti, mû ve lô dés tör té ne ti, nép -
raj zi, pe da gó giai, szín ház tör té ne ti szem pon tú vizs -
gá la ta mel lett a szö ve gek iro da lom el mé le ti elem zé -
se is. Eh hez ké zen fek vô nek lát szik a kor társ poé -
ti kai mun kák se gít sé gül hí vá sa. 

A XVII. szá zad ban két mér ték adó pro tes táns 
poé ti ka je lent meg, Phi lip pus Lu do vi cus Pis ca tor 
(Ar tis po e ti cae pra e cep ta Gyu la fe hér vár, 1642) és 
And re as Graff (Me tho di ca po e ti ces pra e cep ta Tren -
csén, 1642) mû vei,2 ame lyek nagy részt az an tik 
auk to rok nyo mán köz lik a drá mai mû nem re vo -
nat ko zó tud ni va ló kat. Pis ca tor sze rint a drá mai cse -
lek mény ré szei a pro ta sis (ex po zí ció), epi ta sis (bo -
nyo da lom), ca ta sta sis (te tô pont) és a ca tast ro phe 
(vég ki fej let), a mû vet pro ló gus nak kell be ve zet nie 
és epi ló gus nak le zár nia. Graff lé nye gé ben ugyan -
ezen szer ke ze ti egy sé ge ket kü lön böz te ti meg, csu -
pán a pro ló gust eme li be a Pis ca tor ál tal fel so rolt 
négy szer ke ze ti elem kö zé.3 A kor leg je len tô sebb 
ka to li kus, drá ma el mé let tel is fog lal ko zó poé ti ká ja, 
a pia ris ta Mo esch Lu kács 1693-ban pub li kált Vi ta 
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A XVIII. szá za di fe ren ces misz té rium- 
 drá mák poé ti kai-re to ri kai vizs gá la tá nak  

le he tô sé gei

* Elôadás ként el hang zott a MTA Szín ház tu do má nyi Bi zott sá gá nak és a Veszp ré mi Egye tem Szín ház tu do má nyi Tan szé ké -
nek 7. „Dis kur zu sok a drá má ról” cím mel meg ren de zett kon fe ren ciá ján 2001. má jus 10-én. A ta nul mány megírá sát az 
OTKA T31918. sz. prog ram ja tá mo gat ta. 

1 Ki lián Ist ván: A mi no ri ta szín já ték a XVIII. szá zad ban. El mé let és gya kor lat. Bp., 1992. 45–49. 
2 Bán Im re: Iro da lom el mé le ti ké zi köny vek Ma gyaror szá gon a XVI – XVIII. szá zad ban. Bp., 1971. 25–45. 
3 Ki lián Ist ván: i. m. 184–185.
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po e ti ca cí mû mû ve a kö vet ke zô szer ke ze ti kí vá nal -
ma kat so rol ja fel: a drá má nak a pro lu sio után öt fel -
vo nás ból (pars) kell áll nia, amely öt je le ne tet (in -
duc tio) fog lal ma gá ban, s min den fel vo nás után cho -
rus és köz já ték (in ter lu di um) kö vet ke zik.4 An nak 
el le né re, hogy a XVII-XVIII. szá zad ban az em lí tett 
mun kák köz is mer tek vol tak (hi szen va la mennyi 
mun ka tan könyv is volt egy ben) az an tik drá ma el -
mé le tek bôl le szûrt el mé le ti té zi se ket a ba rokk fe -
ren ces drá mák gya kor la ti lag fi gyel men kí vül hagy -
ják.5 A XVIII. szá za di fe ren ces és mi no ri ta szín já -
té kok vizs gá la ta nyo mán megál la pít hat juk, hogy 
(bár fel té te lez he tôen is mer ték a kü lön fé le drá ma -
el mé le te ket, sôt né hány an tik auk tor, Szo phok lész, 
Se ne ca, Plau tus, Te ren tius, Arisz to pha nész mun -
ká ját) a gya kor lat ban egyál ta lán nem vet ték fi gye -
lem be az el mé le ti iro dal mat.6 

Megál la pí tá sunk nem csu pán a szer ke zet re ér -
vé nyes, a drá ma cí mek ben rög zí tett „mû faj ne vek” 
vagy a szö ve gek ta go lá sa (ac tu so kra, sce ná kra, ne -
tán fe ret rum ra vagy sta ti o ra)7 kö vet ke zet len, gya -
kor ta csu pán az elôadás mód já ra (Pro ces sio pa ras -
ce vi ca), az elôadás idô pont já ra (Ac tio pa ras ce vi ca, 
Ac tio pro di ve pa ras ce ves, Mi ste ri um pas si o nis do -
mi ni cae, Rep re sen ta tio pa ras ce vi ca, Ac tio pro di ve 
pa ras ce ves, Mi ste ri um pas si o nis do mi ni cae, Rep -
re sen ta tio pa ras ce vi ca), az elôadás tar tal má ra (Tra -
ge dia de iu ve ne) stb. utal. Né me lyik cím ben azt is 
fon tos nak tar tot ták meg je gyez ni, hogy a da ra bot a 
nép nek mu tat ták be (po pu lo ex hi bi ta). A szer ke -
zet alá ren de lô dik az imént is mer te tett funk ció nak, 
esz kö ze a teo ló giai ér tel me zés nek. A dra ma tur gia 
a de vó ci ó nak van alá ren del ve. 

Mindez ter mé sze te sen nem azt je len ti, hogy a 
szö ve gek nél kü löz né nek min den poé ti kai, dra ma -
tur giai kon cep ciót. Bé csy Ta más az 1752-es csík -
som lyói misz té rium drá mát ele mez ve megál la pí tot -
ta, hogy a mû két szin tes drá má nak te kint he tô, a 

drá ma egy sé gét el sôd le ge sen pe dig a pre fi gu ra – fi -
gu ra össze füg gé se te rem ti meg, amely „a két vi lág -
szint tö ké le te sen felépí tett vi szo nyá ban, vi szo nya 
ré vén rea li zá ló dik”.8  

Ar nold Wil li ams az an gol cik lu sos drá mák vizs -
gá la ta so rán jut a kö vet ke zô megál la pí tás ra:  

 
Az iro da lom kri ti kus szá má ra az alap kér dés min -
dig az kell hogy le gyen, hogy a kép hasz ná lat fo -
koz za-e a drá mai ha tást, a pré di ká ció megáll ja-e a 
he lyét a szín ház ban, a ti po ló gia va jon ér vé nye sül-
e olyan kö rül mé nyek kö zött, me lyek a szín pa don, 
szí né szek ál tal elôadott da ra bot meg ha tá roz zák”.9  
 

Saj nos ke vés bé is mer jük e drá mák meg je le ní té si 
mód ját, ke vés tu dá sunk van a dísz le tek rôl, jelmezek -
 rôl, a szín pa di me ta kom mu ni ká ció ról, s ez meg hatá -
 roz za mun kánk fo gya té kos sá gát is, hi szen mind -
össze az írás ban fenn ma radt szö ve get áll módunk -
ban ele mez ni, a szö veg sa já tos sá gait vizs gál va pró -
bál hat juk re konst ruál ni a szer zô szán dé kát és a 
be fo ga dó ra tett ha tást. A poé ti kai-re to ri kai vizs gála -
tot ez in do kol ja, megál la pí tá saink ér vé nyét pedig egy -
 szer re kell alá tá masz ta nunk a szö ve gen be lü li és 
szö ve gen kí vü li ar gu men tu mok kal, ne ve ze te sen a re -
 to ri kai vizs gá lat nak pá ro sul nia kell a nyel vi-sti liszti -
kai ana lí zis sel, a nyelv hasz ná lat és kép  al ko tás elemzé -
 se vi szont túl mu tat a szö ve gen: nép raj zi, mû ve lô -
dés tör té ne ti, teo ló giai, pe da gó giai kon tex tust kíván. 

Az aláb biak ban két olyan szö veg re to ri kai szer -
kesz tett sé gét te kint jük át váz la to san, ame lyek bôl 
vi lá go san ki tet szik a tu da tos szer zôi kon cep ció. 

Az 1729-ben Csík som lyón fe ke te va sár nap szín -
re vitt Tri um phus Fi lii Da vid Je su a Na za reth de 
Goliatho in fer na li re por ta tus per Da vid Pat rem su um 
pra e fi gu ra tus po pu lo Do mi ni cae Pas si o ni de vo to cí mû 
da rab azon ke vés szö veg kö zé tar to zik, amely ben 
tet te nér he tô a szer zô tu da tos szer kesz tés mód ja. 

4 Bán Im re: i. m. 64ff. 
5 Vö. Ki lián Ist ván: i. m. 185–195. 
6 Vö. még Pin tér Már ta Zsu zsan na: Fe ren ces is ko lai szín ját szás a XVIII. szá zad ban. Bp., 1993. 67–74. Pin tér Már ta gon do san 

szám ba ve szi mind azon ké zi ra tos mun ká kat, ame lyek a drá ma író ta ná rok nak se gít sé get je lent het tek  
7 Lásd Pin tér Már ta Zsu zsan na A fe ren ces szín já té kok mû fa ji kér dé sei cím mel a Veszp ré mi Egye tem Szín ház tu do má nyi Tan -

szé ké nek „A ma gyar is ko la drá mák ter mi no ló giai kér dé sei” cím mel meg ren de zett kon fe ren ciá ján 1995. de cem ber 7-én el -
hang zott elôadá sát. A kér dés rôl ál ta lá ban lásd Bé csy Ta más: Más vi lág és evi lág. A XVIII. szá za di ma gyar drá mák mû fa jai -
ról. Iro da lom tör té net, 1996/1–2. 61–92. 

8 Bé csy Ta más: Két fé le ki rály(ság). In: Pin tér Már ta Zsu zsan na (szerk.): Ba rokk szín ház – ba rokk drá ma. Az 1994. évi eg ri „Is -
ko la drá ma és ba rokk” cí mû kon fe ren cia elôadá sai. Deb re cen, 1997. 174. 

9 Ar nold Wil li ams: A ti po ló gia és a cik lu sos drá mák. Né hány kri té rium. In: Fa bi nyi Ti bor (szerk.): A ti po ló giai szim bo liz -
mus. Sze ged, 1998. 212.
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A drá ma a Pro ló gust kö ve tôen ti zen hat je le netre 
van oszt va,10 a mû vet Epi ló gus zár ja. Az egyes je -
le ne tek sor ren di sé ge egy fe lôl a krisz tu si szen ve dés -
tör té net kro no ló giá ját kö ve ti, me lyet meg sza kí ta -
nak az ószö vet sé gi elô ké pek (az el sô ki vé te lé vel 
min den pá rat lan szá mú scé na elô kép), me lyek 
több sé ge Sá muel köny vé bôl szár ma zik. Et tôl csu -
pán a ki len ce dik és ti zen egye dik je le net tér el (ezek 
for rá sa 1Kir 21; 2Sám 17 il let ve Dán 6). A szer zô 
e két je le ne tet „fi gu ra fal si nak” ne ve zi, nyil ván mi -
vel nem Sá muel köny vé bôl szár maz nak. Ere de ti 
szán dé ka az le he tett, hogy a pas sió egyes je le ne teit 
ugyanazon ószö vet sé gi könyv bôl vett pra e fi gu rák -
kal pél dáz za, azon ban ezt nem si ke rült meg va ló sí -
ta nia. Ezért men te ge tô zik is az Epi ló gus ban:  

 
Üd vös sé günk ár rát, / Vi lág nak Vált sá gát / Urunk 
mint vit te vég be. // Rész sze rént pel dák bol, / A’ 
Tes ta men tum bol / Tet tuk egy er te lem be. // Uj Tes -
ta men tum mal / S Evan ge li um mal / Egyez tet vén 
szép rend ben.[…] A Szent Pro phé tá kot, / S. Evan -
ge lis ta kot, / Eb ben egyez ni hin nenk. // Mely ér tel -
mü Nem volt, / S azért ta lám sok szor / Szen ve dünk 
de csak sem mi. […] Ki e’ fe lett ki ván, / Min det ide 
hagy ván, / Hogy bé töl tes se ked vét, // Aka de mi á -
kra, / S na gyobb Is ko lák ra / For díttya a’ ke lep czét. 
[…] Hogy ha fo gyat ko zást, / Vagy hely te len sce -
nát / La that ta tok va la mit, // Meg ne itil je tek, / Sot 
jo ra Vi gyé tek, / Fon tollyá tok ér tel mét.  
 

A szer zô cél ja te hát, hogy Krisz tus szen ve dés tör té -
ne tét ószö vet sé gi elô ké pek se gít sé gé vel men nél ér -
zék le te seb ben il luszt rál ja, amint az Epi ló gus ban fo -
gal maz:  

 
Mert csak azt ki ván tuk, / Azon fá ra doz tunk, / Mi -
ként Chri stus kinnya it // Min den o ma gá ban, / Fon -
tollya meg job ban / Ma ga fo gyat ko zá sit. // Ezután 
job bis sa / És el tá voz tas sa, / Ne ki noz za Is te nét. // 
Mert a’ sziv vét ke zik, / Most is ügye ke zik / Gyot -
re ni meg Vál to ját. // Hán szor sziv vét ke zik, / Annyi -
szor lát ta tik / Fe szit te ni Chri stu sát.

A pra e fi gu ra- fi gu ra ket tôs, lo gi kai-sze man ti kai 
egy más ra utalt sá ga a drá ma leg fôbb ren de zô el ve. A 
szín já ték cél já nak, a né zôk bûn bá nat ra in dí tá sá -
nak, „élet job bí tá sá nak” alap ve tô esz kö ze, hi szen 
há rom idô sí kot, az ószö vet sé git, a Krisz tus ko rabelit 
és a je len ko rit kap csol ja össze. A vi lág tör té ne lem 
eb ben az ér tel me zés ben az üdv tör té ne tet je len ti, az 
egyes em ber éle te pe dig nem más, mint az üd vös -
ség eléré séért a bû nök kel, gyar ló sá gok kal, ör dö gi 
kí sér té sek kel foly ta tott szün te len küz de lem, mely -
nek ér tel mét Krisz tus ál do za ta je len ti, s mely nek 
va ló sá gát a li tur giá ban il let ve az egyes ün ne pek al -
kal má val fo lya ma to san meg ta pasz tal ja a hí vô.11  

Mi vel olyan szö ve gek rôl van szó, me lyek az erô -
tel jes emo cio ná lis ha tás kel tés szán dé ká val íród tak, 
szük sé ges nek lát szik a tex tu sok re to ri kai szem pon -
tú vizs gá la ta is.12 A drá mák eb bôl a szem pont ból 
sem mu tat nak egy sé ges ké pet. A re to ri kai szer kesz -
tett ség fo ka az egyes szer zôk mû velt sé gé nek, mû -
vé szi am bí ció já nak függ vé nye, ugyanak kor – mint 
min den írás- il let ve be széd mû nek – nél kü löz he -
tet len sa ját ja kel lett le gyen a re to ri ka sza bá lyai sze -
rint felépí tett szer ke zet. (Ne fe led jük azt sem, hogy 
isko lá ban, diá kok ál tal be mu ta tott, ta ná rok, gya -
kor  ta ép pen a re to ri ka ok ta tó ja ál tal írt da ra bok -
ról van szó!) 

Az imént idé zett 1729-es csík som lyói drá ma 
Pro ló gu sa meg fe lel tet he tô a szó no ki be széd el sô 
ré szé nek, az exor di um nak. A szö veg an nak rendje 
és mód ja sze rint a kö zön ség jó in du la tá nak meg -
nye ré sé vel (cap ta tio be ne vo len ti ae) in dít, meg szó -
lít ja az áj ta tos ke resz tény hí ve ket, hi vat ko zik a 
Krisz tus szen ve dé sé rôl va ló megem lé ke zés be vett 
szo ká sá ra, Krisz tust ke gyes or vos nak ne ve zi, ki az 
em be rért ad ta éle tét. Ezt kö ve tôen a fi gye lem fel -
kel tés (at ten tio) kö vet ke zik, mely meg ha tá roz za 
az elôadás cél ját: Jé zus szen ve dé sé nek be mu ta -
tását, s mindezek után hoz zá te szi az el ma rad ha -
tat lan in tést:  

 
Nincs itt bo lond sa gnak / Hellye a’ tre fa nak / Felre 
tet tûk eze ket. // Ha nem a’ ke reszt re / Te ûd vôzitôd -

10 A szö ve get Nagy Jú lia ren dez te saj tó alá. Az egyes je le ne tek szá mo zá sát több ször el té vesz tet te a má so ló, mi a Nagy Jú lia 
ál tal re konst ruált felosz tást kö vet jük. A mû for rá sait ugyanezen szö veg kiadás alap ján kö zöl jük. 

11 Amint Bé csy Ta más megál la pít ja: „Eb ben a kon cep ció ban az ün nep és ce re mó nia ki vált a nagy hét ri tuá lis ide jé bôl – és a 
Bib liá ban lé vô idô höz ha son lóan – az uni ver zá lis idô be he lyez te tett át”. Bé csy Ta más: Más vi lág és evi lág. A XVIII. szá za di 
ma gyar drá mák mû fa jai ról. i. m. 77. 

12 A ha tás kel tés má sik ta lán esz kö zét a rep re zen tá ció mód ját saj nos nem tud juk re konst ruál ni, pe dig a szín re vi tel, a dísz -
le tek, jel me zek gya ko rol ták a né zôk re a leg na gyobb ha tást.
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 re / Ves sed in kább sze me det. // Nem is kel rá ri tas, 
/ Mert ez tsak Va ni tás / Szûk ség in káb zo kogás. 
 

Ezt a do ci li tas kö ve ti, amely itt a cse lek mény tömör, 
de hiány ta lan be mu ta tá sát je len ti, egy szer s mind a 
pra e fi gu rák ér tel mét is ma gya ráz va. A Pro ló gus 
utol só két vers sza ka is mét a fi gye lem fel kel tés esz -
kö zé vel él („Is ten hí ré vel azért / Hoz zá fo gunk e’ 
sze rént, / S. ki va nunk fi gyel me zést. // Kri stus Kin 
szen ve dé sén, / S. sir ván ma ga tok vét kén / Töll cse 
min den ide jét!”).  

A nar ra tio Jé zus szen ve dés tör té ne té nek be mu ta -
tá sa, a pas sió ese mény so rát mindun ta lan fél be szakító 
ószö vet sé gi elô ké pe ket a szó no ki be széd bi zo nyí tá -
sá val (az ar gu men tá ti o val, más né ven pro ba ti o val 
vagy con fir ma ti o val ro ko nít hat juk). Az ószö vet sé gi 
elô kép funk ció ja – azon túl, hogy szí ne sí tet te, válto -
za to sab bá tet te a be mu ta tott ese mény sort –, hogy az 
új szö vet sé gi je le ne tek hi te les sé gét alá tá massza, ér -
tel mét ár nyal ja s egy szer s mind ki ter jessze az ér vé -
nyét a tör té ne lem egé szé re.13 A re to ri ka nyel vé re for -
dít va az ószö vet sé gi ese mé nyek a bi zo nyí tás fa jai 
közül a leg két ség be von ha tat la nab bak, mû vé sze ten 
kí vü li bi zo nyí té kok (ge nus inar ti fi ci a le) egé szen pon -
to san tör vé nyek (le ges), cá fol ha tat lan sá guk zá lo ga, 
hogy is te ni ere de tûek, il let ve egy má sik ilyen bi zo -
nyí ték kal, a szer zô dés sel (pac ta) is azo no sít ha tók. 

A szó no ki be széd utol só nagy egy sé ge a be fe je -
zés (pe ro ra tio), en nek a drá ma epi ló gu sa fe lel meg. 
Az elem zett drá má ból gya kor la ti lag hiány zik a re -
ca pi tu la tio, az el mon dot tak össze fog la lá sa he lyett 
a szer zô az ere de ti szán dé kát, mû vé nek ren de zô -
el vét (az ószö vet sé gi-új szö vet sé gi meg fe lel te té se -
ket) nyo ma té ko sít ja, mun ká já nak jám bor szán dé -
kát hang sú lyoz za, az eset le ges „fo gyat ko zá sok” 
miatt men te ge tô zik, vé gül is mé tel ten fel szó lít a 
bûn bá nat ra, és ak tua li zál ja a mon da ni va ló ját 
(„Hány szor sziv vét ke zik, / Annyi szor lát ta tik / Fe -
szit tet ni Chri stu sát.”). A be fe je zés az ér ze lem fel kel -
tést (af fec tus) szol gál ja.

A mi no ri ta Ju hász Má té A Krisz tus nak ér tet tünk 
va ló kín szen ve dé sé rôl cí mû misz té riu ma ha son ló 
szer ke ze tet mu tat. A Pro lo gus exor di um ként itt is 
a né zôk meg szó lí tá sá val, jó in du la tá nak meg nye -
ré sé vel kez dô dik, a fi gye lem fel kel té sét egy né mi -
képp szo kat lan lí rai kép sor szol gál ja („A’ Szent 
Atyák mond gyák, hogy ollyan idô ben, Szen ve det 
a’ Kris tus, mi kor a me zôk ben / Vio lák ’s szép ro -
sák fa kad nak ép ség ben, / A’ fák meg -in dul nak le -
vél lel he gyek ben.”) Ezt kö ve ti a cse lek mény össze -
fog la lá sa (a fi gye lem fel kel tés hez ha son lóan lí rai 
ké pek so ro za tá val), vé gül a csík som lyói drá ma 
szer zô jé hez ha son lóan is mét a né zôk ér zel mei re 
hat, fel szó lít ja ôket, hogy ne „tré fás mu lat ság”-nak 
tart sák a be mu ta tan dó je le ne te ket, ha nem úgy 
szem lél jék, mint ha a va ló sá got lát nák. Ezt kö ve ti 
az ar gu men ta ti o val vál ta ko zó nar ra tio. A da rab 
leg fôbb ren de zô el ve eb ben az eset ben is az ószö -
vet sé gi elô ké pek és a krisz tu si szen ve dés tör té net 
pár hu zam-egy ség be ál lí tá sa, a hét sza kasz mind -
egyi ke két rész re, egy ószö vet sé gi re és az an nak 
meg fe le lô új szö vet sé gi re osz lik. A pra e fi gu rák itt 
nél kü löz nek bár mi fé le egyé ni in ven ciót, a kö zép -
kor óta is mert és unos-un ta lan is mé telt pár hu za -
mok so ra koz nak egy más után: az olaj fák- he gyi je -
le ne tet pél dául Ádám és Éva tör té ne te ve zeti be. 
Az elô ké pet ma ga Krisz tus ma gya ráz za, miután 
össze fog lal ja rö vi den az elôbb be mu ta tott je le net 
fôbb moz za na tait, össze kap csol ja az ószö vet sé gi 
tör té ne tet sa ját szen ve dés tör té ne té vel: „Mi vel hát 
a’ ve szélly kez dö döt a’ kert be, / És a’ gyö nyö rü -
ség közt es tek vé tek be, / Hogy vi gasz tal has sam 
öket in sé gek be, / Szük ség szen ve dé sem kez de ni 
a’ kert be.”14 Ez az ar gu men tum sze re pel Te mes -
vá ri Pel bárt nál és Páz mány Pé ter nél is, több év -
szá za dos ha gyo mány ról van te hát szó.15 Mind ezek 
el le né re elen ged he tet len volt a pra e fi gu rák in dok -
lá sa, ma gya rá za ta, ér tel me zé se, hi szen az ars con -
ci o nan di alap té zi se volt a hall ga tó ság hoz va ló al -
kal maz ko dás.16 

13 Meg jegy zen dô, hogy az egyes je le ne te ken be lül is ta lá lunk ar gu men tá ló ré sze ket. 
14 A mû szö veg kiadá sa: Ki lián Ist ván s.a.r.: Mi no ri ta is ko la drá mák (RMDE XVIII. szá zad 2.). Bp., 1989. 185–168. 
15 Páz mány A Krisz tus szen ve dé sé nek egész ren di rûl cí mû pré di ká ció já ban a kö vet ke zô kép pen fo gal maz: „És mi vel az em beri 

nem zet ve sze del me kert ben kez det ék Ádám ál tal: Urunk is kert ben kez dé szen ve dé sét: kert be esék fog ság ba: kert ben vé -
ge zé pá lya fu tá sát, mi kor az ô szent tes te kert ben te met te ték: kert bôl tá ma dott új élet re; hogy on nan ere de a ha lál, on nan 
kez de nék az élet”. Tar nóc Már ton (szerk.): Páz mány Pé ter mû vei. Bp., 1983. 789. 

16 Bar tók Ist ván: „Sok kal ma gya rab búl szól hat nánk és ír hat nánk”. Iro dal mi gon dol ko dás Ma gyaror szá gon 1630 – 1700 kö zött. Bp., 
1998. 185ff.
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Ju hász Má té misz té riu ma azért is fi gye lem re 
mél tó, mert is me re teink sze rint ez az egyet len 
nyom ta tás ban meg je lent17 XVIII. szá za di, a pas siót 
kö zép  pont ba ál lí tó misz té rium drá ma, amely nem 
tit kol tan az zal a szán dék kal ké szült, hogy al ka -
lomad tán va la me lyik is ko lá ban szín re vi hes sék. En -
nek ér de ké ben a lí rai be té tek bôl (Pé ter, Jú dás, Má -
ria, Má ria Mag dol na és Já nos apos tol si ral mai) két 
vál to za tot is kö zöl, hogy a maj da ni szín re vi vô a 
ne ki tet szôt vá laszt has sa ki.18 

A be mu ta tott fe ren ces és mi no ri ta drá mák sé -
má ja a misz té riu mok nagy ré szé re ér vé nyes. Ter -
mé sze te sen ta lá lunk el len té tes pél dát is, az el sô 
1721-bôl fenn ma radt csík som lyói drá ma Pro ló -
gu sa mel lô zi mind azon for du la to kat, ame lyek az 
exor di um el ma rad ha tat lan kel lé kei a re to ri kai 
gya kor lat ban, mindössze a be mu ta tás ra ke rü lô 
je le ne te ket is mer te ti rö vi den, utal az ószö vet sé gi 
elô kép ér tel mé re, mindössze a leg vé gén for dul a 
né zô höz egy szer re hat va azok ér zel mei re és ér -
tel mé re: „Em le ke ze ti re mit mi velt vi lág ón, / Szá -
mol juk mû nék tek ezen a szent na pon, /Hogy tû 
mig it él tek ez ár nyék vi lá gon. / Szen ve dé se vi -
lág  tol el vo nyon.” A mû nek nincs epi ló gu sa. 
Hiány zik be lô le az a jól vé gig gon dolt szer zôi kon -
cep ció, amely az imént elem zett drá mák sa ját ja 
volt. (A szín já ték ha tá sát a szí nes, iz gal mas ószö -
vet sé gi je le ne tek, Jó zsef tör té ne te, Jób szen ve dé -
sei biz to sí tot ták.)

Ál ta lá no san megál la pít hat juk, nagy pén te ki 
misz té riu mok kí vá na tos felépí té se Krisz tus szen ve -
dés tör té ne té nek ószö vet sé gi elô ké pek kel meg-meg -
sza kí tott, ma gya rá zott be mu ta tá sa volt. A szer zôk 
egyé ni in ven ció ja az ószö vet sé gi je le ne tek ki vá lasz -
tá sá ban áll. Az ószö vet sé gi elô ké pe ket több drá má -
ban al le gó ri kus je le ne tek he lyet te sí tik vagy egé szí -
tik ki. Né me lyi kük ben hang sú lyo san je len van a 
pe da gó giai szem pont is, pél dául az elein te er kölcsös, 
val lá sos if jú pél dá ja, aki a bûn út já ra té ved, az tán 
meg  tér vagy el kár ho zik. E je le ne tek szem lé le tük -
ben – a bû nö ket, meg vál tást és a Meg vál tó ke gyel -
mét hi va tot tak be mu tat ni – ha son ló funk ció val bír -
nak, mint az Ószö vet ség bôl köl csön zött fi gu rák. A 
szö veg re to ri kus felépí tett sé gé ben pe dig ugyan csak 
az ar gu men ta tio sze re pét töl tik be, szin tén mû vé -
sze ten kí vü li bi zo nyí té kok nak (ge nus inar ti fi ciale) 
te kint het jük ôket, ezen be lül is ta núk (tes tes), akik 
bi zo nyít ják a meg vál tás vagy az is te ni sze re tet, ke -
gye lem ér vé nyes sé gét, szük sé ges sé gét. 

A csík som lyói drá mák szer kesz tett sé ge te hát a 
funk ció nak alá ren delt, egy szer re öt vö zi a „hi va ta -
los” ke resz tény kul tú ra és a né pi val lá sos szem lé -
let mód sok év szá za dos ha gyo má nyát. E tu dás anyag 
ter ri tó riu mát Kecs ke mé ti Gá bor ta lá lóan ne ve zi a 
ko ra be li re to ri kák ál tal be nem ha tá rolt „sen ki föld -
jé nek”, mely nek ér tel me zé se csak egy „fo lya ma tos 
ma gyaror szá gi bel sô iro dal mi ha gyo mány” se gít sé -
gé vel le het sé ges.19

17 Ju hász Má té: Szép ai ta tos kü lömb- kü lömb fé le Ma gyar Ver sek… Ko lozs vár, 1761. 
18 Lásd Ki lián Ist ván jegy ze teit a mû kri ti kai kiadá sá hoz. RMDE 2. 266. 
19 Kecs ke mé ti Gá bor: Do mi ni su mus. Val lá si ta ní tás és ne me si rep re zen tá ció 17. szá za di ha lot ti be szé dek in ven ti ó já ban. 

Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek, 1992. 398.


