
BISTEY ANDRÁS

Passió a XVIII. századi Jászságból
i

1761-ben, tizenhat évvel a redemptió vagyis az elzálogosításból való megváltás
után, amely megváltás harmincezer forintjába került, „nemes és privilégiumos"
Jász-Apáti városa kiadatott egy könyvet, bizonyára nem csekély költséggel,
amely könyvben egykori szülötte, „Fr. Juhász Máté Serafikus Szent Ferentz
Minorita Conventualis Szerzetéből való Áldozó Pap" bocsátotta közre összes
műveit, beleértve egy olyan írást is, amely „Némelly közönséges Házi Orvossá-
gok" készítését és felhasználását taglalja.

Két kérdés vetődhet fel itt azonnal a Jászság történetét akár csak nagy
vonalakban ismerő olvasóban.

Az első: honnan volt pénze az akkor kétezernél alig több lakost számláló
városnak, hogy az iszonyú dúlások után, amely a török uralomnak különösen
az utolsó évtizedeit jellemezte, a Rákóczi-szabadságharcban elszenvedett pusz-
títások, s a redemptió után, a templom helyreállítását, újra berendezését, majd
1759-ben történt jelentős bővítését követően még könyv megjelentetésére is
jusson?

A másik lehetséges kérdés: a XVIII. századnak alig túl a közepén, a magyar
irodalom sosem látott nagy apályának időszakában, honnan volt a szándék, a
belső igény ilyen mű kiadására a jászokban, akik egyébként éppen nem bőkezű-
ségükről voltak nevezetesek?

A két kérdésre adható válasz egy tőről fakad. A török uralom másfél év-
százada és a töröktől meghagyott maradékot is jórészt elpusztító kuruc—labanc
háborúk után a túlélő lakosságban, amely a betelepülőkkel viszonylag gyorsan
gyarapodott, elemi erővel tört fel a nyugodt, munkás élet iránti vágy, s amint
erre az életre módja nyílott, s a körülmények is kedvezőbbre fordultak, a kor
normái szerint hihetetlenül gyors ütemű gazdagodás kezdődött.

Az 1702-es elzálogosítás nem jelentett kegyetlen, jobbágyi függőséget, a
német lovagrend egyébként is csupán 1710 után merészkedett a Jászságba,
amely addig Rákóczi szövetségese volt, de azután sem tellett sok öröme új bir-
tokában. A Jászság a passzív ellenállás minden módját fölhasználta annak ér-
dekében, hogy a tényleges jobbágysorba jutást elkerülje. Az adófizetések rend-
szeres megtagadása, késleltetése, az adók mértékének örökös vitatása, petíciók
tömege, a hivatali ügyintézés lassúságának kihasználása hatékony eszköze volt
a több évszázados privilégiumaihoz ragaszkodó három kerületnek. Végül a né-
met lovagrend kompromisszumokra is hajlandó volt, a passzív ellenállás meg-
hozta az eredményt. Fokozatosan lemondott földesúri jogairól, s Mária Terézia
végül 1745-ben engedélyezte a megváltást, a redemptiót.

Az ehhez szükséges ötszázezer forintot a három kerület összeadta, s bár,
jelentős anyagi áldozat volt ez, korántsem taszította nyomorba a Jászkunság
népét, sőt a visszanyert szabadság tovább erősítette a békés évtizedekben addig
is tartó gazdasági gyarapodást.

Mivel pedig a gazdasági talpraállás megnövelte a szellemi igényességet is,
és a mélyen vallásos, katolikus Jászságban a szellemi élet szinte egyetlen elis-



mert területe a vallás volt, érthető, hogy a templomok helyreállítása, bővítése,
a harangok, zászlók, képek, kegytárgyak beszerzése azonnal napirendre került.
Fejlődött az iskoláztatás is, Jászapátin például 1758-ban kéttantermes, néhány
évvel később négytantermes iskola volt.

Ebbe a folyamatba sorolható Juhász Máté könyvének kiadása is. Nem min-
dennapos dolog a kor viszonyai között, egy szellemileg igényes közösség és egy
sajátos egyéniség találkozásának eredménye.

Juhász Máté életéről nem sok adatot őrzött meg a krónika. 1696-ban született,
a magyarországi Minorita-rend Névtára (Arad 1883) szerint 1776-ban, 80 éves
korában halt meg.

Valószínűleg Egerben lépett a minorita rendbe, növendékként több rend-
házban élt. 1734—36 között Nyírbátorban tanított, majd Nagybányán volt ház-
főnök, ismét tanított, ezúttal Miskolcon, végül élete utolsó éveiben Nagypeles-
kén volt házi káplán Becsky György földesúr házában. Ott is halt meg 1776 feb-
ruár 28-án.

Életében egyetlen könyvet jelentetett meg, ebben összes munkáját közre-
adta. A könyvet (Szép áitatos külömb-külömb féle magyar versek) Juhász Máté
Nagybányán rendezte sajtó alá. A kiadáshoz kereshetett volna főúri pártfogót,
s ez a lehetőség azért is kézenfekvő lett volna számára, mert szerepel a könyv-
ben a gróf Károlyi Sándor temetésére írt búcsúztató, s a Károlyi család, mint
ez szokás volt, bizonyára vállalta volna a könyv vagy legalábbis a búcsúztató
kinyomtatásának költségeit.

Juhász Máté azonban nem ezt az utat választotta, s ebben eltér a kor nor-
máitól. Szándékairól a Jász-Apáthi városához írott ajánló versben vall, s egy-
ben szép vallomást tesz a szülőföldről és iránta tanúsított hűségéről:

Jász-Apáti pedig szült s nevelt engemet,
S kormányozta mindenként kisdedségemet,
S Isten félelmével töltötte mellyemet,
S a tanulásra is eő fogta elmémet.

Hogy hát e jó voltát neki meg szolgállyam,
Dajkálkodását míg élek meghálállyam,
Gondolkodtam sokat, hogy azt feltalállyam,
Miben lehet? hogy szép hírét magasztallyam.

Nem is lévén kedvem más színre változni,
Egymástól munkámat részekre vagdalni
S kinyomtattását, árával szaggatni

S különös személlyel Erszényétől várni.

Jobbnak véltem sokkal adni Hellységemnek
Majd tsak mind egy házból való Nemzetemnek.



Nem keresi főúri mecénások kegyeit, nem szabdalja részekre életművét, a köny-
vet szülővárosának ajánlja föl, és nem is csalatkozik. A szülőföld elfogadja
messzire szakadt fiának adományát, s miközben a maga „szép hírét" is gyara-
pítja e tettével, az új templomhajóval, az új toronnyal és a harangokkal vete-
kedően maradandót alkot, a gesztusból sejthetően tudatosan.

A mecénás megválasztásáról írta Nagy Iván 1893-ban: „Nem mindennapi
büszkeség, kivált egy múlt századi jámbor szerzetesben."

Juhász Máté büszkesége még nem a felvilágosodás emberének öntudatából
ered. Nem személyes öntudat tehát, hanem a kollektív öntudat része. Juhász
Máté „nemes és privilégiumos" Jász-Apáti szülötte, a szabadságát nemrég nagy
áldozat árán visszanyert, s azt annál nagyobb becsben tartó Jászság fia. E ki-
váltságok középkori eredetűek, az e kiváltságokra kollektív nemesi öntudatot
építő szellemiség is középkori jelenség, noha közismert tény, hogy e „privilé-
giumos" területek, miként a nemesi vármegyék is, olyan politikai eszközöket
mentettek át az évszázadokon, amelyek a sajátos magyar viszonyok között
később, a polgári progresszió érdekében, hatékonyan felhasználható hatalmi
eszközöket adtak a reformellenzék kezébe.

Ez természetesen még csak a jövő. Amikor Juhász Máté kiadta a könyvét,
egy jó évtized választotta el a magyar irodalmi felvilágosodás, és egy hosszú
emberéletnyi idő a reformkor kezdetétől.

Sok szál köti Juhász Mátét és művét a középkor szelleméhez. Passiójátéka,
amely könyvének irodalmi szempontból legértékesebb része, amely voltaképpen
fenntartotta az eltelt két évszázadban szerzője nevét, s amellyel a következők-
ben részletesebben foglalkozunk, maga is az ellenreformáció által föltámasztott
középkori misztériumdráma jellegzetes darabja. Ahol és amennyiben túllép a
középkor szellemén, ez ott és annyiban az e korban virágzó népszerű barokk
katolikus irodalom hatására történik.

Mindezek mellett korántsem szabad Juhász Mátét a középkori szerzetesek
valamiféle késői utódjának tekinteni, azon szerzetesekének, akikről oly sok
karikaturisztikus képet őrzött meg a késői középkor irodalma, nem is beszélve
a protestáns hitvitázó irodalomról.

Juhász Máté, miként ez munkáiból egyértelműen kitűnik, jól ismerte a kor
magyar irodalmát, elsősorban Gyöngyösi István verseit, ismerte a görög—római
klasszikusokat, bizonyos időszakokban maga is tanított.

A bár kevés vonásból, de hozzávetőleges pontossággal megrajzolható kép
egy kora műveltségi szintjén álló, mozgékony szellemű, széles körben tájékozott
embert mutat. Nem mond ellent ennek a könyvhöz csatolt Némelly Közönséges
Házi Orvosságok című rész sem, amelyre a későbbi olvasó azt mondhatja, hogy
a kuruzslással rokon, orvosi tanácsokat tartalmaz. Valójában azonban ez nem
volt olyan távol a kor orvostudományának színvonalától. A nép között élő
ferencesrendi szerzetesnek értenie kellett egy bizonyos szinten az orvostudo-
mányhoz is, miközben sok mindent hasznosított a népi gyógyászatból. Egyéb-
ként Juhász Máté művei közül csupán ez az egy jelent meg utánnyomásokban,
1773-ban és 1785-ben Kolozsvárott.



Az elmúlt évszázadok krónikái azt bizonyítják, hogy a Jászság mindig szoros
kapcsolatot tartott szent Ferenc rendjével, a rend szinte magát az egyházat
képviselte a jászok számára. Ennek a kapcsolatnak a kezdetei a XIII. századig,
a jászok katolizációjának idejéig nyúlnak vissza. Az első lépéseket ugyan a
premontreiek tették meg, de nem értek célt, kudarcuk után a térítést a feren-
cesek folytatták.

Az egyház valamennyi rendje közül az övék volt a legpopulárisabb, bizo-
nyos korszakokban szinte az eretnekségig az, tehát a legalkalmasabbnak bizo-
nyulhatott egy viszonylagos belső szabadságban élő, nehezen fékezhető, hagyo-
mányos életformáját és mentalitását csak nehezen feladó nép megtérítésére.

A ferencesek voltak a reformáció előtti kor reformátorai, s bár mozgalmu-
kat az egyház integrálta, korántsem véletlen, hogy sok antifeudális társadalmi
mozgalom élén megtalálhatók. Csupán utalni szeretnék a Dózsa-féle paraszt-
háborúban játszott szerepükre. A ferences rend obszerváns ága tevékenyen
részt vett a parasztháborúban, a cseri barátok, ahogyan a korabeli népnyelv
nevezte őket, a kereszteshad szellemi irányítói, mai szóval mondhatjuk: ideoló-
gusai voltak. Közülük sokan csatlakoztak később a reformációhoz.

A török uralom, alatt a ferencesek tartották fönn a katolikus vallás folya-
matos jelenlétét a Jászságban. A török a vándorló, alamizsnát gyűjtő szerzete-
seket — miként a református vándorprédikátorokat is a Hódoltság más részei-
ben — többnyire ártalmatlannak vélte, és megtűrte az uralma alatt álló terü-
leteken.

A török kiűzését követően a XVIII. században ismét a minorita ferencesek
kezdték meg az egyház újjáépítését a Jászságban. Jóllehet a reformáció ekkorra
már korábbi eszméikből sokmindent kilúgozott, megmaradtak a legkevésbé
arisztokratikus, a néphez legközelebb élő, azzal kapcsolatot legjobban tartani
tudó, valóságos életét kitűnően ismerő, körében legnépszerűbb szerzetesrendek.

A Jászság tehát, s benne Jászapáti is, a ferencesek kedvelt helye volt. Jász-
berényben templomot és rendházat tartottak fenn, Jászapátira is gyakran men-
tek alamizsnát gyűjteni, egyesek hosszú ideig ott laktak, segítettek a papoknak.
Ekkor szent Ferencnek ereklyéje is volt a jászapáti templomban, de elveszett,
az idők folyamán.

A szoros kapcsolat, amely a ferences rend és a Jászság között a XVIII. szá-
zadban is létezett, bizonyos értelemben magyarázza Juhász Máté életútját, ele-
venen megőrzött kapcsolatát a szülőfölddel, és a passiójáték kiadását is.

Juhász Máté könyve, mint már említettük, öt részből áll, szerzőjének valameny-
nyi művét közreadja.

Az első rész köszöntő verseket tartalmaz az év jeles ünnepeire: újesztendő-
re, húsvétra, pünkösdre, karácsonyra és egyes szentek napjára. A második rész-
ben, amelynek címe: Az oltári szentségben a Krisztus Jézusnak testestől s lel-
kestől Istensége és embersége szerént való jelenlétéről üdvözlő versek" volta-
képpen imákat közöl. A harmadik rész egy teljes passiójáték, irodalmi szem-
pontból ez a legértékesebb. Címe: „A' Kristusnak érettünk való kínszenvedésé-
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ről, és némelly példáiról, mellyek előre árnyékozták, és jelentették jövendőbéli
kínszenvedését, és ártatlan halálra menését 's meg-ölettetését". A negyedik
részben közli a Károlyi Sándor temetésére írott búcsúztatót (Az halálról, 's vi-
lágtól való búcsúzásról). Az utolsó rész a már említett Némelly közönséges Há-
zi Orvosságok, tulajdonképpen nem szerves része a kötetnek.

Juhász Máté passiója a csíksomlyói passiók példáját követi, tartalmilag és
formailag hozzájuk igazodik.

Miként a cím ígéri, a dráma cselekménye, modern kifejezéssel élve, két
síkon folyik. Az egyik Krisztus elfogattatásának és szenvedésének története,
amelybe beleépülnek az Ószövetségből vett, egymással szervesen össze nem füg-
gő epizódok, az úgynevezett prefigurációk, amelyeknek elsődleges szerepe a
krisztusi szenvedéstörténet egy-egy mozzanatának előre jelzése.
A prológus közvetlenül a közönséghez fordul:

E' Jelen-való nap, a' kik itten vagytok,
Nagy szép sokasággal láttyuk tsoportoztok,
'S talán ezen napra azért fáradtatok,
Hogy példánkban Kristus halálát lássátok.

A prológus hangneme és a szövegbe iktatott magyar nyelvű színpadi utasítások
(„Itt le veti" „Dávid mégyen ellene" „Hálákat ád térden állva" stb.) valószí-
nűsítik, hogy Juhász Máté legalábbis számított arra, hogy művét eljátsszak,
mégpedig talán azt is föltételezhetjük, hogy nem diákok, hanem olyan egyszerű
emberek előadására gondolt, akik nem tudnak latinul. A diákok részére írt
passiójátékokban ugyanis, noha a mű szövege magyar nyelvű, hiszen csak ma-
gyarul tudó, zömmel paraszti közönségnek készült, a színpadi utasításokat a
szerzők a színjátszó diákok számára többnyire latinul adják meg.

A prológus további részében a szerző röviden összefoglalja, miről szól majd
a darab. Elsősorban a prefigurációkat emeli ki, hiszen a Krisztus szenvedését
bemutató rész eleve adott volt, a közönség újdonságot, legalábbis ami a cselek-
ményt illeti, csak az ószövetségi epizódok kiválasztásában és bemutatásában
kaphatott.

A prefigurációkat és a Krisztus kínszenvedését bemutató fő cselekmény
epizódjait a következőképpen illesztette össze a passiójáték szerzője.

Első szakasz: Góliát, Dávid, Saul — Az utolsó vacsora szerzésről.
Második szakasz: Jósef panaszolkodik báttyaitól való el-adatásáról sok

nyomorúság szenvedéséről, mellyeket kettős álmai jelentettek — A' Papi Feje-
delmek Tanátsot tartanak a' Kristus meg-fogattatásában és Júdással meg-
alkusznak harminc ezüst pénzbe.

Harmadik szakasz: Ádám Éva mint csalattattak-meg a' kígyó képében levő
ördögtől Paraditsom Kertben, mint ismerték bűnöket, 's miképpen átkoztattak-
-meg az Angyaltól — Kristus Tanítványaival mégyen a' Gethsemáni Kertben
imádkozni az Olajfák hegyérül, maga mellé vévén Pétert, Jakabot, és Jánost, a'
Zebedeus Fiait.

Negyedik szakasz: Sámsonnak a' Filiszteusoktól való meg-fogatásáról, 's
veszedelméről — Kristus meg-fogattatik, és kötöztetik.

ötödik szakasz: Az Ártatlan Susánnának hamissan vádoltatásáról, 's ítél-
tetéséről — Kristus a' Papi Fejedelmeknek kezekben adatik, hamissan vádol-
tatik, 's ítéltetik.
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Hatodik szakasz: Náboth maga Szőllőjé-ért meg-fogattatik Sentenziáztatik,
és köveztetik — Kristus kötözve Pilátushoz vitettetik, 's halálra méltónak kiál-
tatik, 's ítéltetik.

Hetedik és utolsó szakasz: Ábel Káintól agyon verettetik — Kristus Papi
köntösétől meg-fosztatik, Keresztre feszíttetik, 's meg-öleítetik.

Az utolsó szakaszt Magdolna, szent János és Mária siralma követi, végül
pedig a darabot epilógus zárja, amelyben a szerző ismét közvetlenül a közön-
séghez fordul. Értelmezi, magyarázza a játékot, szakaszról szakaszra megvilá-
gítja a prefigurációk és az újszövetségi történet összefüggését. Az első szakasz-
ban lévőkét például így:

Dávid példája volt a' Kristus Jézusnak
Góliád pediglen ördögnek Plútónak

Valamint hát Dávid ő ütközetében,
Ment verekedésre Góliáddal szemben,

Vgy Kristus Urunk-is maga ment próbára,
A' nagy pokolbéli Góliáddal hartzra,

A prológus végén azután nem csupán a nézőkhöz, de az olvasókhoz is intelem-
mel fordul:

Ezeket olvasván kérlek, hogy sírjatok,
Kínnyain Kristusnak szívből bánkodgyatok,
És bűneitekkel, ha meg-bántottátok,
Meg-kövessétek, és nem száll rátok átok.

Heinrich Gusztáv föltételezi, hogy ez a szakasz utólag, a kinyomatáskor került
a darabba, benne a szerző olvasóinak akart személyes intelemmel szolgálni.

Bár megformált jellemekről csak némi fenntartással beszélhetünk, a sze-
replők bizonyos csoportjai mégis elkülöníthetők, a bűnösség illetve a bűntelen-
ség mértéke szerint. A két szélső pont ebben a rendszerben Krisztus és Mária,
mint a teljes bűntelenség, illetve Plútó és az ördögök, mint az abszolút bűnös-
ség képviselői. A többiekben a bűn és a bűntelenség együtt van jelen, de leg-
többjüknél Juhász Máté ezt nem festi meg egyéni vonásokkal, hanem csupán
azzal jelzi, hogy a szereplők mely csoportjába tartoznak. A bűntelenségnez a
tanítványok állnak legközelebb, de vétkeik miatt, (például Péter és Magdolna)
ők már etikailag emberi mércével mérhetők.

A következő csoport a szolgáké, katonáké, akik tudatlanságból, eszközként
követnek el bűnt, megtévesztett tömegként visszhangozzák a papi fejedelmek
Krisztus ellen hangoztatott vádjait.

Ezután következik Júdás, akit a papi fejedelmek és az ördögök, emberi
gyengeségeit kihasználva, csábítanak az árulásra, de aki fölismeri, hogy halálos
bűnt követett el, s a maga módján erkölcsileg is levonja ennek konzekvenciáit.
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A papi fejedelmek bűne nagyobb, hiszen ők adják a parancsot Krisztus el-
fogására, megkínzására és megölésére, náluk hiányzik a bűn felismerése, a
vezeklés szándékának mozzanata, ami Júdásnál megvan, ugyanakkor tudatosan
vetkeznek, nem úgy, mint a tömeg.

S végül az abszolút bűnösség megtestesítői, Plútó és az ördögök állnak a
túlsó oldalon, voltaképpen ők minden gonoszság forrásai és mozgatói, minden
emberi gyengeség és tudatlanság kihasználói.

A prefigurációk szereplői még így sem jellemezhetők, az ő funkciójuk csu-
pán az előrejelzés, alakjuk elnagyolt, nyelvük, beszédmódjuk nélkülözi az
egyénítést.

Ha némi megszorítással, inkább csak tendenciaszerűen a dramatikus, val-
lásos népi játékok között a betlehemes játékot, különösen annak alföldi válto-
zatát komédiának tekintjük, a passiójátékot tarthatjuk a vallásos népi dráma
tragikus műfajának. Azért a megszorítás, a tendenciaszerűség hangoztatása,
mert a betlehemes játék sem tisztán komédia, jellemzője bizonyos áhítat, fenn-
költség. Föltételezhető, hogy eredetileg ez dominált, s a komikum előtérbe kerü-
lése már későbbi fejlődés eredménye, sőt részben a műfaj romlásának jele. A
betlehemes játékok fokozatos eltűnésének időszakát, az elmúlt két-három év-
tizedet, már a vaskos bohóckodás, az obszcenitás határát súroló szövegek meg-
jelenése jellemezte.

A passiójáték tragédia jellege is csak tendenciaként érvényesül, hiszen a
tragikumba mindig keveredik komikum. Fő hordozói az ördögök.

Juhász Máté kevéssé él a komikum eszközeivel, legalábbis ami a verbális
humort illeti, ördögei inkább sima beszédű cselszövők, mint kacagtatóan komi-
kus figurák, s ezért félelmetesebbek. Júdás is inkább áldozatukul esett szeren-
csétlen, gyenge ember, mint gonosz. Valószínű azonban, hogy amennyiben a
passió játék színre került, az előadásban jobban éltek az ördögök szerepében
rejlő komikumnak a közönségre gyakorolt hatásával.

Az ördög például így kergeti Júdást a kétségbeesésbe:

Már mitsoda szemmel mégy a' Máriához
Mitsoda ortzávál az Apostolokhoz
Melly sűrű sok tsúfság veretik pofádhoz,
Annyi mint ha jutnál utolsó órádhoz.

A Halál így örvendezik Júdás öngyilkosságán:

Haj hop! bolond Júdás magát fel-akasztá,
Pokol méllységére lelkét le botsátá,
huciper konyháját jól meg gazdagítá,
És az ördögöket ezzel vidámítá.

A komikus lehetőségeket tehát csak kevéssé használja ki Juhász Máté, koránt-
sem úgy, mint egyes csíksomlyói szerzetesek, akiknek a tolla alatt szinte a
Csongor és Tünde ör£ögfiáira emlékeztető alakok is születtek. Juhász Mátéra
általában jellemző bizonyos komoly emelkedettség, alighanem a tárgyhoz mél-
tatlannak érezte, hogy túlságosan kiaknázza a komikus lehetőségeket.

Passió játékában a tragikus elem szinte kizárólagosan uralkodó. Nem egyet-
len nagyívű tragédiáról van szó, a tragikum nem sűrűsödik egyetlen alak tragé-
diájába, hanem minden főszereplő megéli a maga külön tragédiáját.
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Juhász Máté passiójában Krisztus halála önmagában nem tragédia, hanem
áldozat, valójában nem emberi léptékű, érzelmileg teljességgel át nem élhető.
Hiányzik belőle a választás, a döntés mozzanata, hiszen halála a megváltást
hozza az emberiség számára. Az emocionálisán emberi szinten is átélhető tragi-
kumot azok hordozzák, akik valamilyen módon kötődnek hozzá. Péter és János
a mesterét, Magdolna a megtérítőjét, Mária a fiát veszíti el Krisztus halálával.
Más módon ugyan, de Júdás sorsa is tragikus.

Juhász Máté úgy sorakoztatja egymás után az egyéni tragédiákat, hogy
mindegyik súlyosabb, megrendítőbb, mint az előző, s ez a fokozás érzelmileg
egyre jobban magával ragadja az olvasót-nézőt, csúcspontját Mária siralmában
éri el.

Sorrendben Péter tragédiája az első. Péter megtagadja mesterét, s amikor
fölhangzik a kakasszó, ráeszmél, hogy betellt Krisztus szava. Péter siralma való-
jában még csak bevezetése a későbbi siralmaknak, hiszen vétke nem jóvátehe-
tetlen, megmarad számára a megbocsátás reménye. Ennek ellenére Juhász Máté
olyan siralmat ad Péter szájába, amelyről joggal gondolhatnánk, hogy nehezen
fokozható.

Oh mikor találom lelkem gratiáját
Mivel meg-tagadtam fejem meg-váltóját,
Jobban féltem egy Pap rongyos szolgálóját,
Mint egész világnak kegyes alkotóját.

Azért irgalomnak Istene könyörűly
Én meg térésemen szíved szerént örűly
Kegyelmességeddel reám mint nap derűly
És engedelemben én irántam merüly.

A következő tragédia a Júdásé. Péter vetkezett ugyan mestere ellen, félelem-
ből megtagadta, de vétke eltörpül Júdás bűne mellett. Júdás árulása megbo-
csáthatatlan. Ö maga eszköz volt a papi fejedelmek és végső soron az ördögök
kezében, de megadatott neki a döntés lehetősége. Juhász Máté olyan árnyaltan
motiválja bűnét, hogy szinte sajnálatot kelt iránta. Júdást a szegénység, az
éhezés viszi bűnbe. Gyenge ember, de a gyengeségét kihasználják, visszaélnek
azzal, hogy a nélkülözésbe belefáradva szeretne jobban élni.

így magyarázza már jóelőre az ördögnek (és még inkább saját magának),
hogy miért enged az árulásra csábító szónak:

Eb módra (midőn más jól lakik) koplalok
Egy háztul el-menvén a' máshoz talpallok
'S hol egy két harapást míg kapok ott állok,
'S így egész nap éhei sokszor majd meg-halok.
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Kuvasz ként (mint látod) mezét láb kell járnom,
Süveg nélkül bolond módra vándorlanom,
'S e' ringy rongy ruhákban (igazat kell szólnom)
Mert nints mit magamra öltözetül vonnom.

Mintha az alamizsnát gyűjtő ferencesek élményei derengenének át a szövegen,
bizonyítva egyúttal szociális érzékenységüket, a rend populáris jellegét.

Látszólag nyoma sincs még Júdásban a kétségnek, a Halál mégis aggódik:

Tsak hogy a' szándékod, melly most benned vagyon,
Olly tekéiletessen vég-ig meg-maradgyon,

Júdás betoppan a papi fejedelmek közé, és teljes eltökéltséggel, szinte hetykén
ajánlkozik az árulásra, talán túlságosan is, már-már gyanúsan hetykén:

Nem bánóm nó hamar rendelést tegyetek,
Fizetésem iránt már ti beszéllyetek,
Jézus fogására csak készen legyetek,
Én majd utat nyitok, 's szolgálok is nektek.

Mintha a kétségeit akarná elaltatni a hetykeséggel. A jellemábrázolás bravúrja
ez, az emberi lélek olyan rétegeit tárja föl, amelyeknek a Kármán előtti magyar
irodalom a közelébe is alig-alig jutott.

Amint megtudja, hogy mesterét kegyetlenül megkínozták és halálra ítélték,
egy pillanat alatt lehull róla a hetyke magabiztosság, rájön, hogy kihasználták,
de csak önmagát hibáztatja. Fájdalmában a természetet, az egész világminden-
séget szólítja meg:

Az esztendő gyászban, 's öltözzék homállyban,
A' nap 's hóid sírással borúllyanak gyászban
Mért hogy fogantattam átkozot órában
Mivel Mesteremet én adtam e' kínban.

Reng alattam a' föld, kiáltanak a füvek
Ellenem gerjedez a' vadoknak szivek

Ez az emelkedettség, a kozmoszba kicsapó fájdalom hitelesíti Júdás tragédiáját,
halálát megrendítő bukássá teszi, megindultságot és szánalmat kelt.

A következő három szereplő (János, Magdolna, Mária) kétszer siratja el
Krisztust, illetve Mária egyszer a keresztfán függő Krisztushoz is szól, ez azon-
ban egy kevésbé hangsúlyos szakasz, amelyben Mária saját jövendő sorsát tuda-
kolja Jézustól. Először útban a Golgotára, valójában ez még nem siratás, inkább
búcsú a halálba menőtől, de már ez is a siralom (planctus) formáját ölti. Itt az
érzelmek még visszafogottabbak, a három szereplő mintha menet közben siető-
sen kiáltaná oda búcsúszavait a kereszt súlya alatt roskadozó Jézusnak.

Mária szólal meg először. Búcsúja gyönyörű, himnikus szárnyalású költe-
mény, amelyet méltán említhetünk együtt az Ómagyar Mária-siralommal,
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amelyről ma nagyjából egyetértve állapítják meg az irodalomtörténészek, hogy
egy elveszett középkori misztériumdráma önálló életre kelt planctusa.

Mária a fiát és önmagát siratja, s mint az Ómagyar Mária-siralomban és
más planctusokban, itt is együtt akar halni Krisztussal.

Oh Fiam méhemben kit gyengén hordoztam,
Melegtül 's hidegtül híven oltalmaztam,
A' fúvó szélről-házamban bé hoztam,
Szörnyű vérben 's fagyban már a' Tested láttam.

Szíved szenvedése a' Tenger méllysége,
E' nép dühössége kövek keménysége
Most a' napnak fénye az éjj setétsége
'S keserves kínnyaid Anyád epessége.

Tövises koronád sérti agy velődet,
A' Kereszt válladon terheli Testedet,
A' korbáts és ostor, 's vessző Tetemedet,
Üti a' fejedet, 's vér follya színedet.

Oh jaj a' kik láttok engem meg-szánnyatok!
Angyalok mennyékben minnyájan sírjatok,
Nap, tióld, és Tsillagok velem zokogjatok,
Oh Fiam veled hogy most meg-nem hálhatok!

János és Magdolna egy-egy négysoros szakaszban búcsúzik itt Jézustól. Mag-
dolna ezután Jeruzsálem asszonyaihoz fordul, s rettenetes jövendőt jósol nekik.

Krisztus meghal a keresztfán, és most már a halála miatt érzett fájdalom
szakad ki Magdolnából, Jánosból és Máriából. Azok a gondolatok, amelyek a
búcsúzásnál még röviden, szinte sietősen kaptak formát, most teljességükben
jelennek meg.

A Golgotára vivő úton Mária—János—Magdolna volt a búcsúzok sorrendje,
ez most ellenkezőjére változik, és ez is fokozás: Magdolna azt siratja, aki elté-
rítette a bűn útjáról, János a mesterét, s mindez a fájdalom kevesebb, mint a
gyermekét sirató anyáé, Máriáé. Az ő tragédiája a legsúlyosabb, siratója a drá-
ma csúcspontja. Mária nem a világ megváltóját, hanem a gyermekét siratja,
fájdalma így válik közvetlenül átélhetővé a passiójáték olvasója-nézője számára.

Jaj édes szülöttem, mind eddig féltélek!
Mint a' két szememmel Téged örizélek,
Kitsiny valál, mikor szaladva vivélek,
De ugyan hollóknak torkában ejtelek.

Oh jaj melly keserves egy árva Anyának!
Ki illy nagy gyötrelmét láttya egy Fiánaík,
Magát inkább adná keserves halálnak,
Hogy sem ezt engedné szülött Magzattyának.
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Juhász Máténak hivatásából adódóan ismernie kellett jól a népi siratókat. Pas-
siójának planctusát olvasva nem lehet nem gondolnunk az elhunyt gyermekü-
ket hangos szóval elsirató parasztasszonyokra, akikből ugyanezekkel a szavak-
kal tör ki a fájdalom. A népi siratok sajátos, szürrealisztikus vonása, a halott
életéből vett, a szövegkörnyezettel közvetlenül össze nem függő képek, epizódok
felidézése is fölismerhető Mária siralmában. (Pl. „Kitsiny valál, mikor szaladva
vivélek,").

A planctus a gyermeküket sirató anyák ajkáról nemesedett költészetté,
hogy azután visszahatva oda, ahonnan vétetett, új szavakat, tisztább formát is
adjon a feltörő fájdalomnak, szép emberi szóvá formálja az érzést, ami talán
csak artikulálatlan üvöltésben törne ki nélküle.

A planctus, és vele az egész misztérium játék itt válik többé példánál és esz-
köznél, amellyel a vallásos ember megerősödhet hitében, azonosulhat a miszté-
riummal. Általános érvényt nyer azáltal, hogy átélhetővé, átérezhetővé teszi
számunkra egy másik ember fájdalmát, szenvedését, és bár a részvéttel az
igazi fájdalmat megosztani s ezáltal enyhíteni nem tudjuk, magunk tisztábbak,
gazdagabbak leszünk tőle, teszünk egy lépést a tökéletességhez vezető végtelen
úton.

• . • * •

Vándorfy János: Jász-Apáthi város egyházának múltja és jelene (Eger 1895.)
Szabó László: Jászság (Gondolat 1982.)
Heinrich Gusztáv: Juhász Máté minisztériuma (Egyetem Phllológial Közlöny 1803.)
Nagy Iván: Juhász Máté (Irodalomtörténeti Közlemények 1893.)
Nemeskürty István: In signo crucis (Vigilia 1972. szeptember)
Kilián István: Magyar Mária-siralmak (Oj Írás 1981. április)
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