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Nagyénteki passiók, Mária-siralmak és énekek 
 
A nagypéntek ünnepe, a szenvedés misztériuma mindenkor mély hatást váltott ki 

a hívekből11. A passió dramatikus előadására a középkorban confraternitasok12 vállalkoz-
tak. Ilyeneket hazánkban is Lőcsén és Bártfán és egyebütt működtek.  

A nagypénteki magyar dramatikus passiók létezését a legújabb kutatás általában 
tagadásba veszi, megfelelő adatok híján elutasítja13. A csíksomlyói nagypénteki misztéri-
umok14 azonban hitünk szerint az ellenkezőt bizonyítják. Tudjuk, hogy a székely ka-
tolicizmus, amelynek éppen Csíksomlyó a középpontja, a maga elszigeteltségében a 
középkori egyháznak számos jellegzetességét őrizte meg. Maguk a barátok is, akiktől 
e népies gyakorlat ered, mély belátással ápolták e misztériumjátékok kultuszát még 
akkor is, amikor már az iskolában való tanításra is vállalkoztak. 

Bizonyos, hogy e misztériumok a barokk iskoladrámának nem egy elemével bő-
vültek. Diákok játszották, azonban nem iskolai, nevelői célokat szolgáltak, hatásuk 
tehát nem szorítkozott csupán az ifjúságra, hanem főképpen a hívő nép épülésére 
adták elő. A darabokon megcsillan ugyan valami iskolás, tudós íz, azonban fölépíté-
sük, menetük, jeleneteik erősen emlékeztetnek a középkori misztériumokra, moralitá-
sokra, ezeknek nagy európai rokonságába tartoznak. Sok részük a középkori, Székely-
földön is több helyen fönnmaradt freskóciklusok módjára az egész üdvösségtörténetet 
magában foglalja. A középkortól a XVIII. századig eltelt ugyan vagy kétszáz eszten-
dő, ahonnan bizonyító adatokkal, fájdalom, nem rendelkezünk, mégis abban a szigo-
rú következetességben, amellyel Csíksomlyón csak passiót játszottak, régi középkori 
tradíciók kötelező ereje nyilvánul meg. 

Talán szintén a középkori gyakorlatnak nyomait őrzi az a szokás, amely Szeged-
Alsóvárosban és Tápén még él, hogy nagypéntek délután a hívek, főképpen az asszo-
nyok a Kálvárián, esetleg a templomban verses epikumot énekelnek. Egy részük Mária-
siralom. Mária elpanaszolja fájdalmát a csillagoknak, hegyeknek és kőszikláknak, özve-
gyeknek, árváknak, szent asszonyoknak. Egy másikban Szűz Mária hajlékában Jézust 
várja »tejre, mézre, vacsorára«. Holló hozza a hírt, hogy fiát elfogták. A szent város-
ban »kérdi égtől, kérdi földtől«, de nem szánja meg senki sem. Végre a keresztúton 
találkozik vele, »hű galambját az ölyűk, mint űzik, hajtják«.  

                                                 
11 Dömötör Tekla: A passiójáték. Budapest, 1936. 
12 confraternitás – vallásos társaság, szerzetesrend 
13 Legújabban K. Posonyi Erzsébet: »A lisztlopó« anekdota és a passiójáték. Ethnographia. 1929, 74. 
14 Fülöp Árpád: Csíksomlyói nagypénteki misztériumok. Budapest, 1897. Továbbá Juhász Máté 
minorita: Szép áitatos külömb-külömbféle versek… Kolozsvárott, 1761, 77. Passió a’ Krisztusnak 
érettünk való kínszenvedéséről. 
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Ismét másikban Szűz Mária keresi Jézust, kérdezi Szent Józsefet, Pétert, Jánost és 
a többi apostolokat. Mindenki sajnálja, de kíméletből senki sem igazítja útba. Végül 
Júdáshoz fordul, aki eltaszítja magától, és az Olajfák hegyére megy, hogy árulást vég-
rehajtsa. Szűz Mária követi, megtalálja Jézust, de azt is megtudja, hogy szent fiára mi 
várakozik. Szűz Mária minket is el fog vezetni Jézushoz.  

A Mária-siralmakon kívül és azok mellett egyéb énekeket is hallhatunk. Egyikben 
Jézus, Mária és Ádám beszélget a keresztfa alatt. Jézus isteni hivatásáról Szűz Mária 
anyai keserűségéről, Ádám pedig, akinek sírja a legenda szerint a Kálvária hegyén van, 
az embereknek a megváltáson érzett öröméről szól. Másikban Jézus a keresztfáról beszél 
az emberi nemzethez. Szól földi pályájáról, szenvedéseiről, végül kéri őket, hogy ke-
resztáldozata ne legyen hiábavaló. Ismét egy másik ének a szent keresztfát gyümölcsfá-
nak magasztalja, amelynek Jézus a gyümölcse, »örök életnek szerzője«. Sorra veszi 
Jézus Krisztus tagjait, amelyek a kereszten miérettünk szenvednek. Ez is a középkori 
hagyományban gyökerezik, amint a Thewrewk-, Peer-, Gömöry-kódexek hasonló tartalmú 
prózai szövegeit igazolja. A mi népénekünk verses alakú. Verses, énekelt szövegeket 
ugyanis könnyebb az emlékezetben megtartani, mint prózát Jézus siralmában az áruló 
rendre elmondja, hogy mivel vétkezett ura, Istene ellen. Alkalmazás: hányszor elárul-
juk Júdás módjára mi is Jézusunkat. 

Több ének szól a szenvedésről, mint Jézus Krisztus misztikus menyegzőjéről: 
 

Ki sír oly keservesen, hol vagy csillagom, 
Sötét, zivataros éjben szép gyöngyvirágom. 
Mária vérkönnyet sírva ezt zokogja, ezt kiáltja: 
Hol vagy csillagom? 
 

A liliom gyászba borul, hol vagy csillagom, 
Két arcára vérharmat hull, 
szép gyöngyvirágom. 
Kérdi égtől, kérdi földtől, kérdi a gyászos felhőktől 
Hol vagy csillagom? 
 

Jajjal telik meg az utca, hol vagy csillagom, 
Kínt hoz a bánat postája, szép gyöngyvirágom. 
Jön a násznép a gyászsereg, a vőlegény halvány, remeg. 
Hol vagy csillagom? 
 

Jön a szűz lelke jegyese, hol vagy csillagom, 
A mennyország vőlegénye, szép gyöngyvirágom. 
Hószín vőlegény köntöse vérrel, porra van keverve. 
Hol vagy csillagom? 
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Vőfélyek a vad hóhérok, hol vagy csillagom, 
Násznép a kegyetlen zsidók, szép gyöngyvirágom. 
Kesereg az örömanya, jegykendőt nyújt Veronika. 
Hol vagy csillagom? 
 

Szent kezén a jegygyűrűje, hol vagy csillagom, 
Hóhér lánca és kötele, szép gyöngyvirágom. 
Vőlegényi bokrétája a vérző töviskorona, 
Hol vagy csillagom? 
 

Menyegzős zászló a kereszt, hol vagy csillagom, 
Melyet szent vér pirosra fest, szép gyöngyvirágom. 
A vőlegény nehéz útja vérrózsákkal van megrakva. 
Hol vagy csillagom? 
 

Megy már a menyegzős ágyra, hol vagy csillagom, 
Kínhalálra, keresztfára, szép gyöngyvirágom. 
Jegyajándék, mely kincset ér: a szent testből kiömlő vér. 
Hol vagy csillagom? 
 

Sír, zokog az örömanya, hol vagy csillagom, 
Halvány a vőlegény arca, szép gyöngyvirágom. 
Fizeti a jegy aranyát, lelkét Atyjának adja át. 
Hol vagy csillagom? 
 

Hozzád jöttünk keseregve, hol vagy csillagom, 
Lelkünk égi vőlegénye, szép gyöngyvirágom. 
Hozzád jöttünk, ó vezess be a mennyei dicsőségbe. 
Hol vagy csillagom? 


