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Egy mikházi ferences misztérium. 
Az erdélyi ferencesek különösen Csiksomlyón művelték az iskoladrámái 

nagy szorgalommal és nagy sikerrel. A csiksomlyói tanulóifjúsággal évenkint 
többször is adattak elő misztériumjátékot vagy más darabot. Az 1730—1784. 
években előadott daraboknak javarészt ránkmaradt a szövege, sőt van egy 
szomorújáték 1821-ből is. összesen 90 színdarabnak szövege maradt fenn 
Csiksomlyón. Legnagyobb részük magyar nyelvű, mert a darabokat több-
nyire a somlyai búcsúra sereglő nép előtt játszották. 

A ferencesek más intézeteikben is ápolták az iskoladrámát. Van rá 
adatunk, hogy a XVIII. század közepén Mikházán (Maros-Torda megye) is 
adattak elő a tanulóifjúsággal misztériumokat. Abban az időben még virág-
zott a székely és oláh ifjúság nevelésére alapí tot t , jóhírű mikházi iskola. 

A csiksomlyói kolostor könyvtára külön füzetben megőrizte egy mikházi 
misztérium kéziratát. 1761 április 9-én, nagypéntek napján adta elő a darabot 
a mikházi tanulóifjúság a népnek. Az előadás az akkori szokás szerint való-
színűleg a szabad ég alat t folyt le. A misztérium bibliai tárgyú: az egyetlen 
leányát feláldozó Jephte ószövetségi bíró és vezér áldozata mint Krisztus 
kereszthalálának s véies áldozatának előképe. A darab magyarnyelvű, csak 
címe latin: „Actio parascevica de duce fortissimo Jephte immolante suam 
unigenitam et acerbissima passione Domini nostri Jesu Xti ab auctoribus 
stúdiósáé juventutis Mikhaziensis populo publice exhibita anno 1762. die 9-a 
április." (Bándi Vazul: A csiksomlyói róm. kath. főgimnázium története. 
Csíkszereda, 1896. 293. 1.) 

1762. nagypéntekén Csiksomlyón is magyar passiójátékot adtak elő a 
tanulók. A darabot Balog Mihály írta. Címe: Az üdvözítő úr Jézus Krisztus 
keresztjének útja. Kézirata szintén fennmaradt. (I. in. 293. 1.) 

A mikházi darabot — úgy látszik — Csiksomlyón is előadták 1774. 
ápr. 1-én. A Csiksomlyón előadott s külön kötetekbe gondosan összegyűjtött 
nagypénteki misztériumok között van egy hasonló című darab. Az I. kötet 
21. darabjának címe: „Actio parascevica exhihens acerbissimatn Christi Dni 
passionem scenis praefigurativis ducis fortissimi Jefte unigenitam immolantis 
exornata atque a iuventute scholastica Csiksomlyoviensi populo exhibita. 
Anno 1774. die 1-ma Április." (I. m. 290. 1.) A cím ugyanannyit mond a 
darabról, mint a mikházi misztérium címe. Valószínűleg azonos a mikházi 
darabbal. A kéziratok összehasonlítása eldönthotné e kérdést. 

A csíksomlyói könyvtárban az egyes füzetekben fennmaradt kéziratok 
közt vannak az előadás helyének és idejének feltüntetését nélkülöző darabok 
is. Ezek között is lehet esetleg Mikházán előadott darab. 
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Magyarországi intézeteikben is művelték az iskolai drámát a ferencesek. 
Tudunk a szombathelyi és zombori gimnáziumban tar to t t előadásokról. 
A szombathelyi tanulóifjúság például 1775 június 13-án és 1791-ben az iskolai 
év végén pásztorjátékot, adott elő. 1791-ben Sonnenfels Das Opfer (Áldozat) 
című pásztorjátékának átdolgozását játszották erdőben. Simái Kristófnak 
Mesterséges Ravaszság című vígjátéka hódító útján eljutott a bajai és gyön-
gyösi ferences gimnázium színpadára is. Iskolai színpadon előadták még a 
nagyenvedi református kollégiumban, a kalocsai és nagykárolyi piarista gim-
náziumban s 1789-ben a pesti papnevelőintézetben. A pesti és budai színház 
még 1785-ben játszotta el, 1790-ben pedig mind a két színház bemutatta 
Simainak Igazházi című vígjátékát. (Hadi és más nevezetes Történetek. IV. 
662. és III . 551.) 

Erdélyben a csíksomlyói ós mikházi kolostort, Magyarországon a bajai, 
gyöngyösi, szombathelyi és zombori gimnáziumot említhetjük, mint a feren-
ces iskolai dráma művelőit. A levéltári kutatás még sok érdekes adatot hoz-
hat felszínre a ferences és minorita iskolai színházról. Magam is folytatom 
a kutatást . Timár Kálmán. 

Élő adatok a mese-motívumok vándorlásához. 
Ismeretes Mikszáth Kálmánnak Bagi aram frakkban c. anekdotája. 

(Jub. kiad. 29 : 6—9.) Bagi, a dúsgazdag alföldi paraszt, a máudlis nábob, 
kopottasan jár, — néha szegénynek is nézik — meghívást kap az új 
csongrádmegyei főnöktől egy nagy ebédre. Az ajtónálló nem akarja beereszteni 
Bagit kékbeli ünneplő ruhájában, mert oda csak frakkban lehet bemenni. 
Bagi vissza hazamegy, frakkot ölt s a banketten a levesbe belemártogatja 
a frakkja jobb szárnyát, merthogy nem ő volt oda meghíva, hanem a — 
frakkja. Kétségtelen, hogy egy régi és elterjedt motívummal állunk i t t szem-
ben. Megvan Naszreddin hodzsa tréfái között is. (V. ö. Mikszáth Kálmánná 
visszaemlékezései, 236. 1.)). De a történet, mely talán éppen Mikszáth által 
tapadt egy élő alakhoz, a csongrádi paraszt-nábobhoz (v. ö. Az én halottaim 
c. kötetben, Jub. kiad. 37 : 139—143, A pógár-gróf, 1886), ime tovább él 
és változik. Szinte szemünk előtt kei ült elő egy variánsa abban a cikk-
sorozatban, amely a Magyarság folyó évi július havában emlékezett meg 

Baghy" uram viselt dolgairól. Pataki József, a cikkek szerzője meséli, hogy 
atyjának volt egy ökrös István nevű dohánykertésze, aki Csongrádból került 
hozzájuk s ettől hallotta a Baghyra vonatkozó adatokat, ökrös az anekdotát 
úgy mondja el, hogy az öreg egyszer Pesten volt „valami nagy ebédre" hiva-
talos. Az elutasítás, a frakkot öltés, a bejutás úgy van előadva röviden Pataki 
közlésében, ahogy azt Mikszáthnál olvassuk. Érdekes azonban, hogy Pataki 
közlése szerint az öreg a nagy ebédnél „nem nvult semmihez sem, a fekete-
kávét pedig az egész csészével ráöntötte a frakkjára. 

— Mit csinál, Baghy uram?! — kérdezte az előkelő házigazda. 
— A frakkomat kínálgatom — felelt nyugodt hangon az öreg Baghy — 

hiszen ű volt ide hivatalos, nem én! 
íme Szeged Pestre kerül, a levesből pedig — feketekávé lesz rövid pár 

évtized alatt. 
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Egy fordított esetről akarok ezúttal még megemlékezni, mely szintén 
Mikszáth-tal kapcsolatos. Csornák Gergely uram pompás alakját Mikszáth 
egy élő alakról fotografálta le (A kaszát vásárló paraszt, Jub. kiad. 
27 :61—67). Sikerült megállapítanom a napot, amelyen az a kasza-
osztogatás lefolyt a szegedi városházán, amelyre a Szegedi Napló Mikszáthot 
küldte volt ki riportra. (1879 június 26.) Mikszáth a kaszaosztogatást le 
is írta híven lapjában, így is kezdi cikkét: „A minapi kasza-osztásról jut 
eszembe. . ." (Szegedi Napló, 1879 június 27, 1. A saját ábrázatomról c. 
kötetben, Jub. kiad. 33. k. Bevezetés, XIV. 1.). Annál jobban meglepett, 
midőn Ady Endre, a nagy költő a Nyugat 1917 máj. 1. számában az t írta, 
hogy Mikszáthnak nem eredeti témája a kaszát vásárló paraszt. Én akkor 
felhívtam volt a költő figyelmét a kétségtelen tényállásra, ő kedvesen meg 
is köszönte közlésemet, de fenntar tot ta állítását és hozzátette, hogy egy 
falusi könyvtárban, régi élclap bekötött évfolyamában olvasta a Mikszáth-
rajz forrását. Én természetesen az iránta érzett tiszteletből nem válaszoltam 
újra, hiszen jól osett látnom, hogy a furor philologicus a nagy szellemet is 
elragadja, ha találni vél valamit — még ha hamisan csillogó kis kavics is 
az. Az anekdota Bagiját valószínűleg az irodalom adta az életnek, Csornák 
Gergelyt az élet az irodalomnak. Élet és irodalom így játszadoznak, kézen-
fogva egymást az irodalmi élet nagv körforgásában. Rnbinyi Mózes. 

Arany János hexameteres műfordítása 
a Buda Halálában. 

Ismeretes, hogy a Buda Halálában Etele szájába adott 

Csillag esik, föld reng, jött éve csudáknak, 
Ihol én, ihol én, pőrölyje világnak! 

szavak Thuróczi krónikája egy latin hexameteres idézetét ismétlik. A latin 
verssor így szól: Stella cadit, tellus tremit, en ego, malleus orbis! 

Figyelmesen elolvasva Arany János két sorát, pompás hexameter csen-
dül ki belőle: Csillag esik, föld reng, ihol én, pőrölyje világnak! 

Mivel nem tudok róla, hogy erre a remekbe készült kis műfordításra 
valaki felhívta volna a figyelmet, e pár sorral akarom ezt most megtenni. 

Fivály Gábor. 


