
A CSÍKSOMLYÓI SZÍNJÁTÉKOK 
HATÁSA A 20. SZÁZADI MAGYAR 
IRODALOMRA ÉS SZÍNHÁZRA 

A csíksomlyói színjátékok jelentőségére a 19. 
század végén figyeltek fel a kutatók, s a folyama -
tos híradások és a szövegkiadások nyomán mind 
a magyar drámairodalomban, mind a magyar 
színházi életben új folyamatok indultak el a 
csík somlyói hagyomány hatására. Ez a hagyo-
mány ugyan kényszerűen megszakadt a második 
világháború után, mára azonban újra folyamatos 
az érdeklődés az egyedülálló csíksomlyói anyag 
iránt. 

A csíksomlyói színjátszás különleges helyet 
foglal el a magyar színháztörténetben: bár az elő-
adókat és a drámaszerzőket-rendezőket tekintve 
az iskolai színjátszás körébe tartozik (a színjáté-
kokat a csíksomlyói ferences gimnázium tanárai 
írták és a gimnázium növendékei — 10–18 éves 
fiúk — adták elő), a színjátszás célja és hatása még-
is eltért az iskolákban szokásos (pedagógiai) cé-
loktól. Mivel Csíksomlyó ekkor már búcsújáróhely 
és az erdélyi katolikusok egyik szellemi központja, 
az előadások célja elsődlegesen az, hogy a nagy-
péntekre és a pünkösdi búcsúra érkező zarán-
dokoknak lelki megerősítést, vallásos élményt 
nyújtsanak, ugyanúgy, ahogy a középkori misz-
tériumjátékok. 

A csíksomlyói színjátszás talán már a 17. szá-
zadban elkezdődött, de erre nincsenek bizonyí-
tékaink. Az azonban bizonyos, hogy az iskola öt 
osztályos nagygimnáziummá való kibővítése 
után, 1721-től már folyamatosan vannak Csík-
somlyón színielőadások, akár évente több alka-
lommal is. Ez a folyamatosság csak 1782-ig do-
ku mentálható, de a Mária Társulat feloszlatása 
után is voltak még előadások a gimnáziumban: 
1821-ben például a Stilico című jezsuita iskolai 
színjáték változatát játszották el a diákok, 1841-
ben pedig egy betlehemes-játékról van adatunk. 
A ferences zárda könyvtára 64 magyar, 12 latin és 
12 magyar–latin nyelvű 18. századi drámaszö-
veget őrzött meg az utókor számára. Az Európá -
ban is egyedülálló szöveg-együttes egy nagyon 
gazdag színjátszóhagyomány emléke. A ránk ma-
 radt szövegek többsége misztériumjáték, vagyis 
olyan vallásos színjáték, amelynek témája fel öleli 
a bűnbeeséstől az utolsó ítéletig tartó üdvtörté-
netet, s a Bibliából, az apokrif könyvekből, a szen-
tek csodáiból és halálából, a túlvilág és az evilá-
gi élet megjelenítéséből veszi az egyes jeleneteket. 
A csíksomlyói misztériumjátékok nagyrészt pas-
siójátékok (41 passió maradt ránk), a többi úrnapi 

játék, mártírdráma, ószövetségi dráma, moralitás 
(vagyis allegorikus játék). A misztériumjátékok 
mellett van néhány történelmi és társadalmi drá-
 ma és vígjáték is a szövegek között. 

A csíksomlyói kéziratokról elsőként Fülöp 
Ár pád (Nyárádszentbenedek, 1863 — Ungvár, 
1953), a gimnázium fiatal tanára adott hírt a csík-
somlyói gimnázium értesítőjében, 1892-ben. Fü-
löp Árpád, aki Kolozsváron szerzett 1888-ban la-
tin–magyar szakos tanári diplomát, megérezte a 
szövegekben rejlő költőiséget, s bár áthelyezték 
Ungvárra, már a következő évben kiadta az első 
(1758-ban íródott) csíksomlyói passiójáték szö-
vegét, s híradása nyomán a millennium idején 
újabb összefoglalók és értékelések jelentek meg 
az anyagról, sőt a kéziratokat még az 1896. évi mil-
lenniumi kiállításon is bemutatták. Bándi Vazul, 
a gimnázium igazgatója megírta az iskola törté-
netét, s egy külön fejezetben felsorolta az összes 
színjáték-szöveget is. Amikor megindult a Régi 
Magyar Könyvtár sorozat, a szerkesztő, Heinrich 
Gusztáv, az elsők között kérte fel Fülöp Árpádot 
egy csíksomlyói antológia összeállítására, ami a so-
rozat 3. darabjaként 1897-ben meg is jelent.1 A kö-
tetben 4 passiójáték kapott helyet az 1751-es, 
1752-es, 1759-es és az 1766-os évből, s a részletes 
bevezető jelentőségét növeli, hogy az akkor hasz-
nált iratok egy része azóta elkallódott, így ma ez 
a mű az egyik legfontosabb forrásunk. Fülöp Ár-
pád maga sem tudta kivonni magát a csíksomlyói 
misztériumjátékok hatása alól: A megváltó címmel 
6 felvonásos drámai költeményt, Hit, remény, sze-
retet címmel drámai allegóriát, majd több színjá-
tékot is írt az ungvári amatőr színjátszók számára. 

1906-ban került Csíksomlyóra Szlávik Ferenc 
(Abrudbánya, 1876 — Székelyudvarhely, 1931), 
akit Fülöp Árpádhoz hasonlóan megérintett a kéz-
iratos hagyaték gazdagsága. Szlávik magyar–latin 
szakos tanárként végzett Kolozsvárott, Maros-
vásárhely után érkezett Csíksomlyóra, ahol csak 
néhány évet töltött, majd Brassóban, Marosvá-
sárhelyen volt tanár, illetve az ottani gimnázium 
igazgatója. Már ottléte első évében megjelentetett 
egy összefoglaló írást a gimnázium értesítőjében, 
egy év múlva pedig egy magyar történelmi drá-
mával gazdagította a nyomtatásban megjelent 
csíksomlyói színjátékok számát, amikor kiadta 
ugyanott Szentes Regináld Zápolya János és Bebek 
Imre című darabját. Ezután még néhány kisebb 
szöveget is megjelentetett, s ezek nyomán került 
kapcsolatba Alszeghy Zsolttal, ami egy következő, 
közös antológia elkészítéséhez vezetett, ugyan-
csak a Régi Magyar Könyvtár sorozatában. Al-
szeghy Zsoltnak (Nagyszombat, 1888 — Budapest, 
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1970) ebben az évben jelent meg Illei Jánosról, a 
jezsuita drámaíróról szóló kismonográfiája, s ér-
 deklődése egyre inkább az iskolai színjátszás felé 
fordult. 1910-ben szerzett magyar–latin szakos 
diplomájával a gyöngyösi (volt jezsuita majd fe-
rences) gimnáziumba került tanárnak, később a 
budapesti egyetem tanára lett. A könyv 1913-ban 
jelent meg Csíksomlyói iskoladrámák címmel, a cím-
választással is jelezve, hogy a kiadók szélesebb te-
matikából válogattak: a kötetben egy késői, 1776-
os passiójáték, egy vígjáték-fordítás, egy magyar 
történelmi dráma (a már Szlávik által kiadott Zá-
polya és Bebecus) és egy Heraclius császárról szó-
ló történelmi dráma kapott helyet.2 A következő 
évben jelent meg Alszeghy saját (máig nagy je-
lentőségű) antológiája, Magyar drámai emlékek a kö-
zépkortól Bessenyeiig címmel, ebbe is átemelt egy 
szöveget közös antológiájukból, Szentes Regináld 
Rusticus Imperans című vígjáték-fordítását. A csík-
 somlyói passiók közül nem illesztett be egyet sem 
az antológiába, de közölte a minorita Juhász Máté 
1761-ből való passiójátékának egy részletét.3 

A 20. század fordulóján több helyen is felele-
venítették a misztériumjátszás szokását Európá-
ban, a nagy szabadtéri rendezvényeken több 
ezer ember nézte végig az előadásokat. Magyar-
országon is megnőtt az érdeklődés a nemzetkö-
zi passióhagyomány iránt: 1900-ban a Városligeti 
Színkörben a bajor Oberammergau falu lakosai 
vendégszerepeltek saját — európai hírű — pas-
siójátékuk átdolgozott változatával. (Oberam-
mergauban 1634-től rendeztek passió-előadásokat 
a 30 éves háborúban kitört pestisjárvány emlékére. 
1680-tól kezdve 10 évente került sor az egész falut 
mozgósító népi játékra.) 

1918-ban a Városi Színház (a mai Erkel Színház) 
mutatta be Georg Fuchs (1868–1949) drámaíró 
Christus című passiójátékát. A háború utolsó évé-
ben a téma szimbolikus jelentőségű volt, a szen-
vedés és az áldozathozatal motívuma, a bibliai 
apokalipszishez mérhető pusztulás érthető módon 
kapcsolódott össze Krisztus passiójával. Az elő-
adást a hadiárvák és özvegyek javára rendezték. 

Még aktuálisabb lett a szenvedéstörténet meg-
jelenítése a trianoni döntés után. 1922-ben az Eger-
től 22 kilométerre fekvő kis faluban, Mikófalván 
szervezett színjátékot az oberammergaui passió -
játékok mintájára az Erdélyből menekült Peller 
Imre jegyző, lefordítva németből a 19. század kö-
zepén az ottani plébános által írt passiószöveget.4 
Az előadásról beszámoltak a fővárosi lapok is, és 
az értelmezésekben hamarosan a magyarság pas-
 sió jaként tűnt fel a színjáték. A passió szövege 
azonban nagyon szikár lett, nincsenek benne ör-
dögjelenetek, prefigurák, vagyis ószövetségbeli 
előképek, és nincs benne humor sem, ami a kö-
zépkori passiókból sosem hiányzott, s ami segí-

tett abban, hogy egy univerzális világkép, a hét-
köznapi élet teljessége jelenjen meg az előadá-
sokban. Alszeghy Zsolt az előadásról írt kritiká-
jában ki is emeli, hogy sokkal jobb lett volna egy 
régi csíksomlyói passiószöveget választani az iro-
dalmi értékkel nem rendelkező német szöveg he-
lyett. A nagyszabású szabadtéri előadásban szín-
re kerülő mikófalvi passiót végül is 25 ezer ember 
látta a nyár folyamán, de az anyagi és a szerve-
zési problémák miatt a kezdeményezésnek nem 
lett folytatása.5 

Két év múlva a Nemzeti Színház is bemutatott 
egy passiójátékot: az Arnoul Gréban (1420–1471) 
által írt, 1452 körüli passiót Csathó Kálmán ren-
dezésében játszották olyan nagy sikerrel, hogy ha-
marosan egy kortárs darabot is bemutattak, Max 
Mell (1882–1971) misztériumjátékát Új Passiójá-
ték a mi urunk Jézus Krisztus követéséről címmel.6 

Azonban az Alszeghy Zsolt által felvetett csík-
 somlyói passió-változatra is csak tíz évet kellett 
várni, 1931-ben ugyanis Voinovich Géza Magyar 
passió című misztériumjátéka már beemeli a csík-
 somlyói passióhagyományt saját modern passió-
 ja értelmezési keretébe, felhasználva annak mo-
tívumait, szövegrészleteit és gondolatiságát is. 
Voinovich Géza (Debrecen, 1877 — Budapest, 
1952) ekkor már nagy tekintélyű alakja a magyar 
irodalmi életnek, monográfiát írt Madách Az em-
ber tragédiája című drámájáról, Mohács és Rákó czi 
című történelmi drámáit a Nemzeti Színház mu-
tatta be 1922-ben és 1923-ban. A Magyar passió be-
mutatójára is a Nemzeti Színházban, Hevesi Sán-
 dor rendezésében került sor 1931-ben, s ezután 
további 24 alkalommal játszották. A mi urunk Jé-
zus Krisztus életének, kínszenvedésének és halálának 
üdvösséges emlékezetére testben szem elé ábrázoltatik 
Kassa városában Magyarországi Szent Erzsébet épü-
lő egyháza előtt a kassai venerábilis szerzetesrendek és 
nemes nemzetes tanuló ifjaik által az Úrnak 1465. esz-
tendejében című játék szövege nyomtatásban is 
megjelent.7 A kiadott szöveg bevezetőjének végén 
egy érdekes lábjegyzet olvasható: „Akik itt a pas-
siót rendezik: Gratianus Kézdi, Bonaventura Po-
tyó és Chrysogonus Csergő, misztérium-játékok 
szerzői voltak — A fák királyválasztása motívu-
mának csirája — az eseményekkel való minden 
kapcsolat nélkül — egy régi magyar misztérium-
ban maradt fenn.” Voinovich nem nevezi meg ezt 
a régi magyar misztériumot, de a csíksomlyói pas-
siók ismeretében nem nehéz azonosítani a sze-
replőket és az idézett misztériumjátékot: a Voi-
novich által felidézett szerzetesek mindhárman 
a csíksomlyói ferences gimnázium tanárai, leg-
kiválóbb színjáték-írói voltak. 

Potyó Bonaventura volt a szerzője az 1737-es és 
az 1739-es nagypénteki passiójátéknak, 1742-ben 
pedig pünkösdi játékot írt magyar–latin nyelven, 
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allegorikus szereplőkkel. Csergő Krizogón egy 
nagypénteki passiójáték szerzője volt 1745-ben, 
Kézdi Graciánnak pedig két passiójátékát, egy 
ószövetségi játékát és egy pünkösdi darabját 
mutatták be Csíksomlyón az 1770-es években, de 
neki köszönhetjük a passióskötet összeállítását is 
1774-ben. 

1930 körül, a passiójáték megírásának idején 
összesen 11 szöveget lehetett nyomtatásban ol-
vasni a csíksomlyói kéziratos anyagból, melyek 
közül Voinovich a legkorábbi csíksomlyói kötet-
ben megjelent 1752-es passiót8 választotta saját 
misztériumához, illetve ennek a közjátékát, a fák 
királyválasztásáról szóló jelenetsort. A passió 
szövegében azonban kimutatható a kötet többi da-
rabjának a hatása is, például ószövetségi előké-
pek és allegorikus szereplők alkalmazása, a bű-
neit megbánó ifjú szerepeltetése stb. 

A kerettörténet főszereplői (Gratianus, Bona-
ventura és Chrysogonus néven) nemcsak játékmes-
terként (és a szerző gondolatait közvetítő tanító-
 mesterként, rezonőrként) vannak jelen a színpadon, 
hanem több szerepet (Simeont, Szent Pétert) is el-
játszanak. A mesteremberek jelenete után meg-
érkeznek a domonkos és ferences szerzetesek, 
hogy előadjanak a polgárokkal egy passiójátékot: 
„Jobbfelől fehércsuhás Domonkos-rendiek és 
barna köntösű ferencesek jönnek; elől a ferenc-
rendi Gratianus Kézdi, idős páter; mögötte fráter 
Bonaventura ferencrendi és P. Chrysogonus do-
minikánus barátok”.9 A passióban (akárcsak a 
csíksomlyói darabokban) a közönség által jól is-
mert népénekek (Mennyből az angyal, Hol vagy Ist-
ván király, Boldogasszony anyánk) szólaltak meg, az 
ószövetségi jelenetek közül Káin és Ábel, Dávid 
és Góliát, József eladatása, Ábrahám és Izsák tör-
ténete került bele a szövegbe. Júdás árulásának pil-
lanatában visszatérünk a keretjátékhoz, a temp-
lom teteje megroppan, a játék abbamarad, István 
mester azonban megnyugtatja a kassaiakat: „ne 
féljetek! Ez a templom / Sok száz éve már, hogy 
áll… / Őserő van a kövekben.”10 A templom épü-
letének leomlása, majd újraépítése szimbolikus je-
lentést kap, ahogy Voinovich a bevezetőben írja: 
„történt épp a mondott évben, hogy az épülő 
szent egyház alapjaiban megrendült. István állí-
totta helyre, István magyar architektus. Ez kész 
példázat nekünk. — Így ez magyar passió.”11 Az 
utolsó részben a fák királyválasztásának jelene-
tei váltakoznak a passió jeleneteivel, amíg ki nem 
vágják Krisztus keresztjéhez az olajfát, ezután 
megelevenednek a templom magyar szenteket áb-
rázoló szobrai, és együtt könyörögnek a néppel 
egy győzedelmeskedő nemzetért. Az előadásnak 
nagy visszhangja lett, s amikor néhány hónap 
múlva döntés született a szegedi szabadtéri játé -
kok megindításáról, egyértelmű volt, hogy a 

Nemzeti Színház reprezentatív előadását hívják 
meg a nyitóelőadásra. A szegedi bemutatóra 
1931. június 13-án és 14-én került sor. 

Miközben a hivatásos színházi társulatok is 
egyre több misztériumjátékot mutattak be, tíz év-
vel a mikófalvi passiójáték után megszületett 
egy másik népi játék is: Budaörs lakói rendeztek 
német nyelvű passió-előadást Bató Géza tanító ve-
zetésével, a Kőhegyen levő kis kápolnánál. 1934-
től már két nyelven játszottak — egy körülbelül 
200 fős amatőr társulattal —, mintegy 10 éven ke-
resztül. Krisztus szerepét Bató László, a tanító szí-
ninövendék fia alakította, az előadáshoz szüksé-
ges pénzt a falusi gazdák adták össze. A korabeli 
tudósítások szerint erre az előadásra is érkeztek 
az ország minden részéből nézők, de a politika 
már nem sajátította ki a kezdeményezést, így az 
megmaradhatott annak, aminek indult: egy falu 
vallásos ünnepének. A passiójátszás 1939-ben ab-
bamaradt, de 1941-ben még előadták a játékot Bu-
dapesten, a Városi Színházban is. 

Az eucharisztikus kongresszus idején több he-
lyen is játszottak misztériumjátékokat az ország-
ban, ezek egy része nyomtatásban is megjelent. 
Ebben valószínűleg szerepe lehetett annak is, hogy 
Possonyi László a Vigiliában röviden bemutatta a 
csíksomlyói misztériumjátékokat,12 majd Angyal 
Endre közölt néhány szép passiórészletet ugyanitt.13 

 A Magyar passió néhány év múlva újra színpad -
ra került: 1942-ben a Kolozsvári Nemzeti Színház 
ezzel a darabbal ünnepelte Észak-Erdély vissza-
csatolását. Két évvel korábban Kolozsvárott már 
megjelent egy másik passiójáték, amelyet szintén 
a csíksomlyói szövegek ihlettek: Venczel József 
(Csíkszereda, 1913 — Kolozsvár, 1972) Misztérium -
játék című darabja.14 Venczel József maga is a csík-
somlyói gimnázium növendéke (apja pedig a gim-
názium tanára) volt, így közelről ismerte az ottani 
passióhagyományt. Az Erdélyi iskola című folyó-
irat szerkesztőjeként és a Teleki Pál Intézet taná-
raként és igazgatójaként sokat tett az erdélyi ma-
gyarság önismeretéért, az erdélyi hagyományok 
megőrzéséért. 1950-ben letartóztatták, 12 évet töl-
tött börtönben, csak 1969-től folytathatta tudomá -
nyos pályáját. A kötet előszavában ezt írta a da-
rabról: „Misztérium-játékunk a »Régi Magyar 
Könyvtár« harmadik kötetében közreadott Csík-
somlyói nagypénteki misztériumok elemeit használja 
fel.” Máshol így fogalmaz: „Az egymás után go-
molygó jelenetek legtöbbje… minden átdolgozás 
és pótlás ellenére is a kiadott négy somlyói misz-
térium ajándéka.”15 Eredeti terve az volt, hogy a 
kötet misztériumai közül modernizál egyet, de 
túlságosan bonyolultnak találta a passiók szer-
kezetét, a verselést sem érezte elég jónak. Idejét-
múltnak és kevéssé színszerűnek érezte a pas-
siójátékok középkori szerkesztésmódját is: „e 
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misztériumok nem ismerik a tér és az idő fogal-
mát: mivel akkor nincs a mai értelemben vett szín-
pad s az ezzel járó megkötöttség, könnyedén cse-
rélgethetik az események színterét és időpontját 
is.”16 Végül az 1759-es passiót választotta ki sa-
ját műve alapjául, ebbe illesztette bele a többi pas-
sió néhány részletét, az evangéliumok és a zsol-
tárok, sőt a középkori himnuszok (például Szent 
Bernát himnusza) szövegét, ezekből szerkesztett 
össze egy új misztériumjátékot. A darab (a nép ál-
tal énekelt) kánonnal („Glória szálljon a menny-
be fel”) fejeződik be. Venczel József a bevezető 
után részletes leírást ad a darab színreviteléről, 
az 53 szereplő jelmezéről, a díszletekről, a színészi 
játékról, a színpad szerkezetéről. Jól látszik, 
hogy a szerző (aki a darabot a Népművelési füze-
tek 7. darabjaként jelentette meg) erdélyi iskolá-
sok nak, amatőr színjátszó-csoportoknak szánta a 
szöveget, s egy új korszakot szeretett volna kez-
deni vele a csíksomlyói passiók tekintetében. 

Ez részben sikerült is: színjátékát 1989 után Er-
délyben és Magyarországon is többször bemu-
tatták, főként amatőr előadásban, s 1993-ban He-
 vesen — ahol azóta is rendszeresen előadják a 
Misztériumjátékot — a színjáték új kiadásával és 
egy konferenciával emlékeztek meg róla. 

A második világháború idején a csíksomlyói 
ferencesek a passiókat tartalmazó kéziratos kö-
tetet és a többi kéziratot a templomban a Mária-
szobor talapzatába rejtették el, s a csíksomlyói 
anyag lassan feledésbe merült. A kéziratokra 1980. 
augusztus 22-én bukkantak rá az asztalosok a szo-
bor talapzatának és az oda vezető falépcsőnek a 
javítása közben. 

Muckenhaupt Erzsébet szerint „este 21 órakor 
a talapzat üregéből régi könyvek és leltári iratok ke-
rültek felszínre. Szám szerint: 33 darab nyomtatá-
sos és kéziratos könyv, 2 doboz misztériumdrá-
mákkal, két köteg levéltári irat és egy függőpecsétes 
oklevél.”17 A könyv szerzője maga is jelen volt az 
1980-as és az 1985-ös lelet megtalálásakor, és neki 
köszönhetjük az anyag gondozását és tudományos 
leírását is. Az értékes lelet visszakerült a kolostor 
könyvtárába, és csak a romániai fordulat, 1989 után 
kerülhetett újra az érdeklődés, a tudományos ku-
tatás középpontjába, nem utolsósorban Márk 
József atyának, a rendház könyvtárosának, majd 
házfőnökének köszönhetően. 

Érdekes véletlen, hogy a kéziratok éppen akkor -
tájt kerültek elő, amikor Magyarországon Balogh 
Elemér és Kerényi Imre elkészítette (a kiadott csík-
somlyói passiók alapján) saját költői átiratát, ame-
lyet 1981. november 15-én mutatott be a budapesti 
Várszínház, Kerényi Imre rendezésében.18 A Csík-
somlyói passió emblematikus előadássorozatot 
indított el, a Várszínház több mint 15 évig ját-
szotta, az ország összes színházában bemutatták. 
Külföldön is sikert aratott, és ma is folyamatosan 

a repertoár része. A politikailag is fontos, nagy kö-
zönségsikert hozó előadás hívta fel először a mű-
velt közvélemény figyelmét arra, hogy Erdélyben 
léteztek a 18. században passió-előadások, s a szö-
vegek költőisége és szépsége igazi meglepetés volt 
kritikusoknak és nézőknek egyaránt. Ahogy Ba-
logh Elemér többször is hangsúlyozta, a létrejött 
színjáték-szöveg valóban saját eredeti alkotásuk. 
Ugyanazt a módszert alkalmazták, mint Venczel 
József, de nem az 1759-es, hanem az 1766-os pas-
sió lett a szöveg alapja. A kezdő jelenetek az 1751-
es passiójátékból valóak, az ördögjeleneteket az 
1752-es és az 1766-os passiójátékból emelték át a 
szövegbe. Az 1766-os passióból való az Ádám–Éva 
jelenet és a szenvedéstörténet is. A részleteket Ba-
logh Elemér saját versei kötik össze, s beleillesz-
tett a szövegbe egyéb verseket (például az Óma-
gyar Mária-siralmat) és katolikus népénekeket is. 
A díszletek és a jelmezek nem annyira az egye-
temességet, mint az erdélyi, magyar vonásokat 
hangsúlyozzák (Venczel József is népviseletet írt 
elő a szereplőknek a harmadik színben). A Csík-
somlyói passió tehát ebben az értelemben szuverén 
műalkotás, de hangulata, gondolatisága (sőt szö-
vegrészletei) jól közvetítik a csíksomlyói passiók 
világát. Az átdolgozás megőrizte a passiók hu-
morát (ami a mai nézők számára is megkönnyí-
ti a szövegek befogadását), anakronizmusát, em-
berközeliségét, s a sikerhez hozzájárult az is, hogy 
a darab nem amatőr előadásban, hanem a Nem-
zeti Színház kamaraszínházában, kiváló színé-
szekkel került színpadra. 

2000-ben Budaörsön, a Kőhegyen újra felele-
venítették a passiójátszás szokását, s egy erede-
ti (nem átdolgozott) csíksomlyói passiójátékot ad-
tak elő Dér András rendezésében, teljesen 
szöveghűen a Nemzeti Színház színészei. A szín-
játék alapjául az Iskoladrámák című antológiában 
megjelent, 1765-ből való szöveg szolgált: Nagypén -
teki játék Ábrahám és Izsák áldozatáról.19 2003 óta Bató 
Géza eredeti — szintén az oberammergaui játékra 
visszavezethető — passióját játsszák el pünkösd -
kor, az egyik napon német, a másik napon magyar 
nyelven. 

2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Boldog Özséb Színtársulata (Medgyesy S. Norbert 
vezetésével) az 1767-es passiót mutatta be, majd a 
legjellemzőbb passiójáték-részekből összeállítva ké-
szített nagy hatású előadást,20 melynek a bemuta-
tója 2009-ben volt a csíksomlyói Kegytemplomban. 

Folytatódott a kéziratos szövegek kiadása is: 
2000-ben újabb antológia jelent meg a nagykö-
zönség számára „Nap, hold és csillagok, velem zokog -
jatok” címmel,21 2009-ben pedig elindult a csík som-
lyói passiójátékok kritikai kiadásának sorozata, 
a Ferences iskoladrámák (a Régi Magyar Drámai Em-
lékek 18. századi sorozatának keretében). Az 
első kötetben a legkorábbi, 1721–1739 közötti szö-
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vegek láttak napvilágot,22 az idén megjelenő má-
sodik és harmadik kötetben az 1740–1762 közöt-
ti színjátékok lesznek benne. A sorozat összesen 6 
kötetében minden magyar és magyar–latin nyel-
vű szöveg megjelenik majd, s az angol nyelvű ösz-
szefoglalóknak köszönhetően az anyag még is-
mertebb lehet az európai kutatók számára is. 

Azért, hogy a színjátékok ne csak az irodalom-
történet és a hivatásos színjátszás vérkeringésébe 
kapcsolódjanak be, hanem visszatérhessenek oda, 
ahol születtek, vagyis az iskolai kultúrához, 2016-
ban megjelent egy válogatás a 10–18 éves diákok 
által is előadható, rövid csíksomlyói szövegekből 
a SzínjáTéka sorozatban.23 1988 óta hazai és nem-
 zetközi tudományos konferenciák sora szól a té-
máról, s a monográfiák, magyar és idegen nyel-
vű tanulmánykötetek mellett doktori disszertációk 
is születtek a csíksomlyói szövegekről. 

Az az új korszak, amelyet Venczel József re-
mélt, most végre valóban eljött: a kutatások nyo-
mán már sokkal jobban látjuk ennek az anyagnak 
a jelentőségét, s a csíksomlyói misztériumjátékok -
nak a 20. század magyar irodalmi és színházi éle -
té re gyakorolt hatását is. 
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