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(Kivonat)
A történelmi Magyarország területén tel-
jes 18. századi stációsorozat kevés ma -
radt fenn. Karcfalván egy újabb, a koráb-
bit teljes egészében felváltó sorozatnak
köszönhetõen a templomkert tizennégy
képbõl álló Passiója jelentõsebb áta-
lakítások nélkül õrzõdött meg. A dolgo-
zat bemutatja a sorozatot, a stációkép-
mûfaj történeti kialakulását, fejlõdését,
illetve a csíksomlyói ferences iskola -
drámák szerepét a karcfalvi sorozat
megfestésében. 

*
„A Kolosszeumban egyedül kell lennünk.

Az embert gyakran megzavarják kegyes mor-
molásukkal a zarándokok, akik tizenötös-húszas
csoportokban a keresztutat járják stációról stációra
a Kálvárián; péntekenként meg egy kapucinus
prédikál itt XIV. Benedek óta, aki az épületet
restauráltatta.” Így emlékezik meg STENDHAL
1827-ben a közismert itáliai mûemlékrõl.1 Bizo -
nyára az író antik iránti csodálata és a romantiku-
sok magánykultusza ihlette ezeket a gondolatokat,
melyek azonban egy terjedõ gyakorlatot is
jeleznek. Noha a 18. századtól a különbözõ pápai
rendeletek sorra szorgalmazzák a keresztutak 
fe l ál lí tását, majd a 19. század közepétõl a kato-
likus egyház egyre sûrûbben jelentetett meg a
keresztút gyakorlását népszerûsítõ könyveket, a
keresztút állításának joga mégis hosszú ideig ki zá -
rólag a ferences rendet illette meg, és csak egy
1933-ban kibocsátott pápai rendelet révén vált
általánosan elterjedtté a templomokban.2

Ma már minden katolikus templomban
ott találjuk a keresztutat ábrázoló tizennégy stá-
cióképet. Többségük azonban századunk elsõ fe -

lében készült, a száz évnél idõsebb ábrázolás
ritkaságnak számít. A keresztút állomásainak ko -
ráb bi – többnyire barokk – ábrázolásai a látvá -
nyos ünnepi körmenetekhez használt, gyakran a
települések határán kívül kialakított Kálváriák -
hoz kötõdnek.3 Ezek a nagyobb léptékû, nem
ritkán kápolna-együttesek formájában megvaló-
sult keresztutak azonban ekkor még nem ragasz -
kodtak a Passiónak a mára megszokottá vált
tizennégy jelenetéhez, számuk a Pápán felállított
Kálvária öt állomásától egészen a selmecbányai
Kálvária (1744–1751) nagyszabású, huszonnégy
stációt magába foglaló együtteséig terjedhetett.4

Az 1781-ben készült, a csíkkarcfalvi templomkert
falának fülkéiben elhelyezett tizennégy stációkép
viszont joggal tekinthetõ a mára elterjedt keresztu-
tak elõdjének.

Karcfalva Csíksomlyótól északra, az
egykori Csíkszék területén fekszik. Gyergyóval,
Kászonnal, a felsõháromszéki és a felsõ-nyárád-
menti „Szentfölddel” együtt olyan terület ez,
mely a reformációt követõen is katolikus maradt.
A fejedelemség korában a katolikus egyház
fenntartásáról itt a ferences rend gondoskodott,
központi kolostorában, Csíksomlyón egy rövid
idõre az erdélyi püspökség irányítását is ellátva.
A ferencesek a hitéletben betöltött fontos
szerepüket a 18. században is megõrizték. Erdély
felekezeti térképe a HABSBURG-uralom be -
köszönte után sem változott jelentõsen. Azonban
a barokk mûvészet elterjedése a 18. századi
Erdélyben éppen az osztrák uralkodóház támo-
gatásának köszönhetõ. A HABSBURGok a
protestáns területeken található kisebb katolikus
közösségeket is felkarolták. Így volt ez Kolozs -
vár, Szamosújvár és Erzsébetváros 18. századi
mûvészetének esetében is. Míg az itt keletkezett
alkotások kutatása Erdélyben hosszú múltra
tekint vissza (BIRÓ József, KELEMEN Lajos,
B. NAGY Margit), addig a csíki barokk emlékek
a mûvészettörténetírás perifériájára szorultak. 

A csíkkarcfalvi stációképekkel ezidáig
még nem foglalkozott a szakirodalom. Különös
ez azért is, mert mind Erdély, mind pedig a szom-
szédos Magyarország területén a 18. századi
keresztút ábrázolásoknak csak kis számú, nem
ritkán töredékes emléke maradt fenn. Karc-
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falvához hasonlóan teljes sorozatot csak a közeli
Ho moródkarácsonyfalva festett, és Gyer-
gyószentmiklós örmény plébániatemplomának
faragott képei alkotnak. Kitüntetett mûvészet -
történeti helyüket – tagadhatatlan mûvészi kvali -
tásaikon túl – mára megfogyatkozott számuk is
indokolja. Mivel a stációképek a húsvéti litur gi -
ában máig fontos szerepet töltenek be, a korábbi
emlékek legtöbbször jelentõs átfesté seken estek
át, nemritkán újakkal helyettesítve azokat. Karc-
falván azonban éppen egy újabb, a korábbit teljes
egé szében felváltó sorozatnak köszönhetõen a
templomkert tizennégy képbõl álló Passiója je -
lentõsebb átalakítások nélkül, 18. századi állapo -
tá ban õrzõdött meg.

Alábbi dolgozatomban megkísérlem, ha
csak töredékesen is, de felvázolni azt a sajátos
mûvészi környezetet, melyben a csíkkarcfalvi
templomkert 18. századi stációképei születtek.
Vállalkozásomat külön nehezíti, hogy vizsgá -
lódásom tárgya az erdélyi barokk kutatásának
egyik mindmáig felderítetlen területén, Csíkban
található. Habár egyetlen emlék nem reprezentál-
hatja egy terület mûvészetét a maga teljessé -
gében, mégis bízom abban, hogy a csíkkarcfalvi
passiósorozat képein keresztül sikerül rámutatni
számos olyan sajátos vonásra, melyek, ha csak
kis mértékben is, de hozzájárulhatnak az erdélyi
barokk itteni, eddig méltatlanul mellõzött
mûvészeté nek alaposabb megismeréséhez.

*
A Csíkszeredától északra, az Olt folyó

mentén fekvõ Karcfalva és Jenõfalva egy egy-
házközséget alkot.5 Erõdített templomuk az egy-
beépült két falu határán található meredek dom-
bon áll. A gótikus szentély és a 18. századi hajó
kettõs együttesét magas várfal övezi. A fal dél -
keleti szakaszán kapu szerepét is betöltõ harang-
torony emelkedik.

A várfal belsõ oldalán a földtõl mintegy
másfél méter magasságban fakeretes, ajtókkal
csukódó fülkék sorakoznak. A tizennégy egyszerû
szerkezetû zárral ellátott, díszítetlen faszek rény
2–3 méterenként követi egymást. A fülkék fekete
fakeretbe foglalt, vászonra festett olaj képei a
harangtorony bejáratától jobbra haladva beszélik

el Krisztus útját a Golgotára. A képsorozat
jeleneteinek száma és ikonográfiája is mege-
gyezik a ma szokásos templomi kereszt utakéval,
azzal az eltéréssel, hogy itt a XIII. stáció Levétel
a keresztrõl ábrázolása helyébe Mária a halott
Krisztussal jelenete lép, és a XIV. stáció mozgal-
masabb kompozíciójú Sírbatételével szem ben az
egyszerûbb elrendezésû, a sziklasírban fekvõ
Halott Krisztus képe kerül.

Az egyes stációk a következõk: I. Krisz-
tus Pilátus elõtt, II. Krisztus vállára veszi a
keresztet, III. Krisztus elõször esik el a kereszt-
tel, IV. Krisztus találkozik anyjával, Máriával, V.
Cirenei Simon segít vinni a keresztet, VI.
Veronika letörli Krisztus arcáról a verítéket, VII.
Krisztus másodszor esik el a kereszttel, VIII.
Krisztus találkozik az õt sirató jeruzsálemi ass-
zonyokkal, IX. Krisztus harmadszor esik el a
kereszttel [X. Krisztust megfosztják ruháitól],
XI. Krisztust a keresztre szögezik, XII. Krisztus
a kereszten, XIII. Mária a halott Krisztussal,
XIV. A halott Krisztus a sziklasírban.

A képek alsó részén a keret mentén vé -
gigfutó fehér mondatszalagok fekete, antikva
betûs feliratai jelzik a megfelelõ keresztúti állo -
mások számát. Az utolsó mondatszalag fölötti
kis latin felirat a megrendelõ nevét, illetve a ke -
letkezés évét közli: „SU(M)PTIBUS JOHAN(N)ES
AGOSTON 1781.”

A négy-öt alakos kompozíciók kis számú
szereplõi – Krisztus, Mária, Evangélista Szent
János, és a páncélba öltözött római katonák – a dra-
maturgia legközvetlenebb eszközeivel mesélik el a
keresztút történetét a középkori templomkert falán.
A fülkékben megjelenõ alakok élénk gesztusai a
képeknek fokozott drámai len dületet kölcsö-nöznek.
Különösen szembetûnõ a Krisztust kí sérõ római
katonák brutalitása, me lyet ütésre emelt kezük, és
könyékig feltûrt ing uj jú, Krisztus vállának feszülõ
izmos karjuk csak tovább fokoz.

A jelenetek gazdagon árnyalt és fehér
felfestésekkel plasztikusan modellált figurái a
nagyvonalúan, a kék, a barna és a zöld különbözõ
tónusaival megfestett színpadszerû háttér elõtt
mozognak. A történetek szereplõi így egyetlen
közös síkon, az elõtérbe nyúló színpadszerû sá -
von kapnak helyet.
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De nem csak a háttér elemein uralkodik a
formákat inkább csak jelzõ, mintsem pontosan
leíró nagyvonalú megformálás. Határozott, szé les
ecsetvonások jellemzik a teljes kompozíciót. Éles
kontúrokkal még az arcok rajzánál sem ta lál -
kozunk, ahol mindössze a szemöldök, a száj és a
bajusz kap határozottabb vonalat, de a festõ több-
nyire még ekkor is pusztán egyetlen gyors ecset -
vonásra szorítkozik. A katonák arcára nemegy -
szer játékos, dekoratív „S” vonalú bajusz kerül.

A szenvedéstörténet drámai hangulatát
fel idézve – és természetesen a barokk kor elvárá-
saihoz is igazodva – az egyszerû, de lendületes
ecsetvonásokkal megformált arcok elsõdleges
feladatává az érzelmek visszatükrözése válik. Az
egyes szereplõk egyénített ábrázolására a festõ a
legcsekélyebb mértékben sem tesz kísérletet. Így
Jézus egyetlen, szépen formált ívben legörbülõ
szája, földre szegezett vagy égre emelt tekintete
sem szorul különösebb magyarázatra, a drámai
hatás közvetlenül fejezõdik ki benne. De ugyan -
csak hasonló – az érzelmeket közvetlen formá -
ban kifejezõ – eszközökkel él a festõ Jézus anyjá-
nak, Máriának és Evangélista Szent Jánosnak az
ábrázolásánál is, akik áhítattal és együttérzéssel
néznek a keresztre szegezett Krisztusra. Érzel -
meiket gyakran a kézmozdulataik tovább fokoz-
zák, így Mária imára kulcsolt vagy Evangélista
Szent János mellkasára szorított keze (XII. stá-
ció), mind olyan jellegzetes gesztusok, melyek a
korszak barokk mûvészetének már szinte köz -
helyszerûnek tekinthetõ eszköztárába tartoztak.
A képeken uralkodó közvetlen emocionális jel-
leget az azt szemlélõ nézõ érzelmeire ható, a
szereplõk többnyire egyszerû, azonban nem
ritkán színpadiasan felfokozott gesztusai terem -
tik meg. Itt nyoma sincs az udvari barokk mû -
vészetben meghonosodott rafinált mozgásszim-
bolikának, a szereplõk minden egyes gesztusa a
Passió eseményeinek minél egyszerûbb felidézé -
sét, drámai átélését szolgálja. 

Csak a már korábban is említett két utol-
só kép kompozíciója tér el ettõl a rendkívül moz-
galmas, helyenként színjátékra emlékeztetõ, a
sorozat többi darabját uraló drámai kompozí-
ciótól (XIII. és XIV. stáció). Itt a sodró történet
helyébe a csendes meditáció lép. Nemcsak a

szereplõk száma redukálódik a minimumra (a
tizenharmadik képen csak Mária és a halott
Krisztus, míg a tizennegyedik stáción mindössze
a kõkoporsón fekvõ Krisztus a képek szereplõi),
de a színhasználat is rendkívül visszafogottá vá -
lik. Már a Máriát halott fiával együtt ábrázoló
képen (XIII. stáció) is a barna szín válik domi -
nánssá, azonban a sziklasír elõtt fekvõ halott
Krisztus ábrázolása (XIV. stáció) kizárólag a bar -
na különbözõ árnyalataival van megfestve. Ez az
ábrázolás lehetséges minimumára szorított sze -
gé nyes eszköztár azonban különös módon a drá-
mai hatást mégis tovább képes fokozni. A két
utolsó kép komor, ám fenséges záróakkordja a
szemünk elõtt lejátszódó drámai történetnek.

A háttér többnyire a puszta díszlet szere -
pére korlátozódik: a távolban elnagyolt épületek
bizonytalan körvonalai rajzolódnak ki, fölötte a
kékes-szürkés, borús égbolt sávja húzódik (II. és
III. stáció). A III. stációnál a festõ már csak
sejteti egy épület árkádját, ablakait (ugyanitt a
háttérbe szoruló katonát erõteljesen megfestett,
piros sisaktollával emeli vissza a kompozíció
egészébe). A negyedik állomástól, a történet fonalát
követve – tudniillik Krisztus és kísérõinek cso-
portja itt már eltávolodnak Jeruzsálemtõl – az
épületrészletek elmaradnak a háttérbõl, helyüket
teljesen átveszi a mind inkább barnás árnyala-
tokat nyerõ sötét égbolt (IV–XV. stáció).

A képek rossz állapota már elhelyezésük-
bõl is adódik: a festékréteg a hõmérsékleti inga -
dozások hatására erõsen megrepedezett, több he -
lyen az esõ is befolyhatott a fülkékbe, néhány
festményen fekete festékcseppekkel tarkítva
azok felületét. De a képek nemcsak az idõjárás
viszontagságainak, hanem szándékos, sõt prog -
ramszerû rongálásnak is ki voltak téve: számos
helyen valamilyen éles tárgy (talán kés?) okozta
hasítások, szúrások nyomai láthatók. Ezek rend-
szerint a Jézust kínzó római katonák arcát sértet-
ték fel. A tizedik kép csaknem teljesen ki van
hasítva a keretbõl (X. stáció). A festmények
ugyan annak a rongálásnak eshettek áldozatául,
amit Peter BURKE találóan „kegyes vandaliz-
musnak” nevez.6 Hasonlóan heves reakciót vál-
tott ki a nézõkbõl egy 1739-ben Csíksomlyón
bemutatott passiójáték is. Itt az elõadás fel-
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háborodott közönsége a Krisztust kínzó kato -
nákat verte meg.7

*
A csíkkarcfalvi templomkert tizennégy stá-

cióképérõl csak két említést találunk a szak iro -
dalomban. VÁMSZER Géza a karcfalvi templom-
ról írt tanulmányában népies, naiv mes ter nek tulaj-
donítja a képeket.8 Késõbb a székelyföldi vár -
templomokat bemutató kötet felületes megjegy zése
„fémre festett” stációképekrõl ír.9 Ha a karcfalvi
képeket az osztrák és magyar barokk festészettel
vetjük össze, akkor mindenképp naiv mestert kell
látnunk a festmények alkotójában. Ugyanakkor
viszont bizonyos mesterségbeli fogásokat nagyon
is tudatosan használ: nem rész letez, kevés színnel
dolgozik, alakjait díszletszerû háttér elé helyezi.
Vagyis tudatosan komponálja úgy a képeket,
hogy azokon távolról is azonnal felismerhetõek
legyenek az ábrázolt jelenetek. Kétségtelen, hogy
az alakok elrajzolt arányai, a kereszt szárainak
helyenként pontatlan térbeli ábrázolása, az arcok
azonos sémát követõ, egyszerû modellálása naiv
mesterre vallanak, de mindezeket feledtetni tudja
a képek sodró len dülete.

A csíkkarcfalvi stációképek ábrázolá-
sainak elõzményei a 16. századig nyúlnak vissza.
Csíkban jelentõs számú gótikus szárnyasoltár
maradt fenn, melyek külsõ tábláira gyakran
nyolc jelenetben ábrázolt passió-sorozat került.10

Ezek sorrendben a következõk: Krisztus az Olajfák
hegyén, Júdás csókja, Krisztus Pilátus elõtt,
Ostorozás, Töviskoronázás, Keresztvitel, Ke -
resztre feszítés, Feltámadás. A csíkszentléleki
(1510), a csíkmenasági (1543) és vélhetõen a
csíksomlyói Mária-oltár (1520 k.) szárnyaira is
ez a sorozat került, bár ez utóbbinak két táblája is
hiányzik. Kis eltéréssel ezt a típust követik a
csíkszentimrei táblák is (1500 k.), ahol a passió-
sorozatnak szintén két jelenete veszett el. Ugyan -
itt a Töviskoronázás helyett pedig a Krisztus
Kajafás elõtt jelenete került ábrázolásra.11 Ké sõbb
ugyancsak a passió nyolc jelenetét festik a zsögö-
di (1673) és a delnei (1675) oltárok szár nyaira.12

Itt azonban a barokk kor vallási gyakorlatának
megfelelõen a Krisztus szenvedéseit el beszélõ
ábrázolások váltak hangsúlyosabbá (Tö -

viskoronázás, Krisztus kigúnyolása, Megos-
torozása.)13

Már ez a néhány, a vonatkozó nagy szá -
mú emlék sorából önkényesen kiragadott példa
alapján is arra a következtetésre juthatnánk, hogy
a 16. századi szárnyasoltárok passióábrázolá-
saiból alakult ki a keresztút ikonográfiája. Azon-
ban a két képsorozat között lényeges különb-
ségek mutatkoznak. A gótikus táblák jelenetei
többnyire az evangéliumok szövegeinek képi
megfogalmazásai. (Mindössze Máriáról – Jézus
anyjáról – és Veronikáról nem szólnak az evan -
géliumok, ábrázolásuk a 15. századtól a Kereszt -
vi tel táblákon terjedt el.)14 Ezzel szemben a stá-
ciók jeleneteinek alig a felére találunk közvetlen
utalást az evangéliumokban.15

A keresztúti állomások kialakulásához egy
megváltozott kor szemlélete is hozzájárult, a pas-
sióábrázolásokkal összevetve ikonográfiájuk is
szá mos eltérést mutat. Ez utóbbiak nagy kor szaka
a szárnyasoltárok építésének a 15. század közepe
és 16. század eleje közötti fellendülésé vel esik
egybe.16 A keresztutak állításának gyakorlata a 18.
században terjedt el. E korszak legismertebb
emlékei a Giandomenico TIEPOLO (1727– 1804)
festette velencei stációk (1749) valamint az augs-
burgi Sankt Ulrich templom Januarius ZICK
(1732–1797) készítette keresztútja (1770).17 Ez ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy a korábbi korok
nem õriztek meg stációkat ábrázoló em lékeket.18 A
kiváló nürnbergi mester, Adam KRAFFT hét
daraból álló kõdombormûsorozata (1505–1508)
egykor városának a Szent János temetõbe vezetõ
útja mentén került felállításra (Nürnberg, Germani-
sches Nationalmuseum).19 A gótikus oltárok külsõ
szárnyaira gyakran festették a passió jeleneteit.20 A
táblaképek sorozatai – anélkül, hogy egyetlen sé -
mába akarnánk kény sze ríteni õket – többnyire a
Jézus az Olajfák hegyén jelenetével kezdõdnek és
egészen a Fel támadásig mesélik el Krisztus
szenvedéstörténe tét.21 Valójában a szárnyasoltá -
rokon rendszerint egyetlen táblán ábrázolt Kereszt -
vitel az, amely egyrészt az apokrif evangéliumok,
másrészt a misztériumjátékok hatására a 18. száza-
di stáció kon több jelenetté bõvül.22

Lukács evangéliuma beszámol a jeruzsá -
le mi asszonyokról, akik Jézust a Golgotáig kí -
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sérik (Karcfalván ez a jelenet a VIII. stáción
szerepel).23 Az apokrif evangéliumok azonban
már azt is tudni vélik, hogy Jézus anyjával,
Máriával és az õt kísérõ Evangélista Szent János-
sal is találkozott a keresztúton (IV. stáció). A 15.
században a középkori misztériumjátékok segí -
tet ték elõ a népszerûsítését annak a fiktív szent-
nek is, akinek a kendõjén ott maradt Krisztus
arcának lenyomata.24 A Veronika személyéhez
fûzõdõ legendák azonban korábbi idõkre tekin-
tenek vissza. Veronika kendõjét, Krisztus igaz
képmását (vera icona) már a 12. századtól erek-
lyeként õrizték Rómában, igaz csak késõbb, az
1300-as évektõl említik a rajta látható Krisztus
képet.25 A kép körül kialakult kultusz annak cso -
dás létrejöttéhez kötõdik. Bár keletkezésérõl szá-
mos eltérõ legenda is ismertté vált, közös voná-
suk a kép csodás, Jézus arcának érintése általi
létrejöttének a hangsúlyozása.26 A különbözõ le -
gendák számos ábrázolási sémát teremtettek. A
Veronika legenda a nyugati keresztény mûvé -
szetben 1400 körül jelenik meg: kezdetben csak
a kendõt, késõbb az azt tartó szentet is megje-
lenítve.27 A késõ gótikus szárnyasoltárokon – a
Keresztvitel táblákon - már általánosan elterjedt-
té vált a téma ábrázolása.28 A 18. századi kereszt -
utak esetében azonban már rendszerint külön
állomáson kap helyet Veronika, azt a pillanatot
ábrázolva, amikor kendõjével letörli Krisztus
arcáról a verejtéket (VI. stáció).29

A misztériumjátékok mellett a ferences
rendi szerzetesek tevékenysége is elõsegítette,
hogy a keresztviteleken már ott találjuk Veroni kát
is. A ferences rend a római kultuszkép helyett a
jeruzsálemi szent helyekre fordította a figyelmet,
így az egykori jeruzsálemi keresztút is ki tüntetett
szerephez jutott.30 Jeruzsálem 1099-ben, az elsõ
keresztes hadjárat következtében vált keresztény
területté. Azonban Szaladin egyiptomi szultán
már 1187-ben visszafoglalta a várost.31 Ezt
követõen már többnyire csak diplomáciai úton
sikerült biztosítani a kegyhelyek szabad láto-
gatását.32 Így például Anjou Róbert nápolyi király
(1278–1343) közbenjárása következtében a ference-
sek letelepedhettek Jeruzsálemben, és így válhat-
tak 1342-tõl a szent helyek õreivé.33 A helyzet
önmaga kínálta a megoldást: máshol is felál-

líthatóvá váltak a keresztút állomásai. Így szület-
tek a híres Kálváriák Spanyolországban, Córdo -
bában (15. század eleje), vagy Itáliában, Varalló -
ban (15–16. század fordulója) és Varesé ben (17.
szá zad eleje).34 A 17. században a ke resztút
állomásainak a lehetséges száma még megle-
hetõsen széles skálán mozgott. Így egy 1584-ben
Christian Adrian CRUYS által metszett, Kölnben
kinyomtatott Jeruzsálem térképen még csak
tizenkét állomással találkozunk. Antonius DAZA
ferences szerzetes „Exercitii spirituali” címû
mûvében (1626) már két stációval több szerepel.
Az így kialakuló állomások már megegyeznek a
mára meghonosodott gyakorlattal.35 A 18. század
elején egy ferences prédikátor Porto Mauriziói
Szent Lénárd (1676–1751) tizennégyben állapítot-
ta meg a stációk számát. Bár ettõl az idõtõl kezdve
ez vált általános gyakorlattá, szigorú szabálynak
ezután sem tekintették.36 A ma gyarországi barokk
Kál váriák sem ragaszkodtak minden esetben a
tizennégy stációhoz.37 Hasonló lehetett a helyzet a
régi templomi használatra fel állított keresztu-
takkal is, ahol az egyes állomások száma szintén
szabad határok között mozoghatott, így a gyer-
gyószentmiklósi örmény katolikus templom 18.
századi fa dombormûveinek az ese té ben is, ahol a
táblák tizenöt stációt jelenítenek meg. 

A keresztúti ájtatosság szokásának széles
körben történõ elterjedését nagymértékben elõ-
mozdította XIII. Benedek pápa 1726-ban kelt
rendelete, melyben a keresztúti búcsúkat már
világi hívõk számára is engedélyezte.38 Arra,
hogy mennyire fontosnak tartotta a korabeli ka -
to likus egyház a keresztúti ájtatosság gyakorlásá-
nak az erkölcsös életre való nevelésben betöltött
szerepét, álljon itt egy rövid idézet a már koráb-
ban említett olasz ferences prédikátor, Porto
Mauriziói Szent Lénárd tollából: „Mégis szeret -
ném megmutatni a kívánt orvosságot minden
elöljárónak, plébánosnak és papnak, és Isten töb -
bi szolgáinak, akiknek lába elé borulok. Legaláb-
bis nagyrészt készen áll: tudniillik a keresztútnak
nevezett gyakorlat; ha az õ buzgóságuk és igye -
kezetük segítségével elterjedt az egyes plébániá -
kon és templomokban, kétségtelenül igen erõs
oltalmat találnak benne valamennyi elharapózott
bûnnel szemben: az összes erényre, minden jóra
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alkalmas lesz, mert Jézus szeretetét és kínjait köti
csokorba azok számára, akik jámbor elmélkedés-
ben vele foglalkoznak. … A Keresztút ugyanis a
bûnök ellenszere, a zabolátlan kívánságok meg -
tisztítása, hatásos lelkesítõ az erényre és az élet-
szentségre. Valóban, ha Isten Fiának keserves
kínjait, mintegy ugyanannyi festett képen eleve-
nen szemünk elé állítjuk, szinte lehetetlen, hogy
ekkora világosság sugarában életünk szennyétõl
vissza ne riadjunk. Sõt arra sürget bennünket,
hogy szeretettel válaszoljunk az ilyen nagy sze -
retetre, vagy legalább a nehézségeket, amelyek
életünk körülményeibõl fakadnak, s minden felõl
ránk törnek, szívesen elviseljük.”39

A 17. században az ellenreformáció
élesz tette fel a misztériumjátékok késõ középko-
ri hagyományát, elsõsorban az iskolák keretei
között szervezõdõ vallásos témájú színjátékok
formájában.40 Bár a protestáns iskolákban szintén
általánossá vált a színjátszás gyakorlata, itt a val-
lásos témák mellett gyakran a görög–római mito -
lógia tárgyú elõadások is bemutatásra kerültek.41

Az ellenreformáció vallásos színielõadásainak a
kezdetei a jezsuita rendhez kötõdnek, akik Nagy -
szombaton már 1627-ben passiójátékot adtak elõ.
A jezsuita rend az iskolai elõadások rendtartását
szigorú keretek közé szorította, bár ezeket a sza -
bályokat még a jezsuita iskolákban sem tartották
be következetesen.42 A ferences iskolák elõadásai
még ennyire sem voltak kötöttek. Itt rendszerint
szerényebb volt a rendezés is. Nem használtak a
jezsuita elõadások esetében nem ritkán alkalma-
zott bonyolult emelõgépezeteket, rejtett megvilá -
gí tásokat, a valóság illúzióját keltõ gazdag dísz -
leteket. Viszont szemben a jezsuita gyakorlattal a
ferenceseknél a 18. század második felétõl a ma -
gyar nyelvû darabok kerültek túlsúlyba, ezáltal
az egyszerû emberek számára is élvezhetõvé vál-
tak az elõadások.43 Így a ferences rend szeré -
nyebb keretek között megvalósított iskolai szín-
játékai idõvel nagy népszerûségre tettek szert.44

Természetesen a ferences iskolák elõadá-
sai sem nélkülözték teljes mértékben a barokk
színjátszás legszükségesebb kellékeit. A csík -
som lyói ferences gimnázium elõadásainak festett
színfalairól az elõadások támogatásában jelentõs
szerepet vállaló iskolai kör, a Csíksomlyón 1730-

ban alakult Mária Társulat iratai szólnak.45 1751-
ben nemcsak a fából épült színház homlokzatát
díszítették, hanem az elõadásokon használt szá-
mos festett elválasztó fal és tizenkét mozgatható
színfal is készült.46 A csíksomlyói ferences elõ -
adások a karcfalvi templomkert tizennégy stá-
cióképének ábrázolása szempontjából is megha -
tározóak lehettek, lévén, hogy a ferences befo -
lyás – a Csíksomlyótól még gyalog is alig pár
órányira fekvõ – Karcfalván is erõs volt. Érde -
mes ezért egy kicsit részletesebben is áttekinteni
a csíksomlyói ferences gimnázium színielõadá-
sainak történetét.

A csíksomlyói ferences iskolában a színi -
elõadások 1721-tõl egészen 1782-ig éves rend -
szerességgel ismétlõdtek (ezt követõen már csak
két eõadásról tudunk).47 Ennek a virágzó gyakor-
latnak II. József 1784-ben kelt rendelete vetett
véget, mely megszüntette a különbözõ vallási
tár  sulatokat, köztük az elõadások szervezésében
fontos szerepet vállaló Mária Társulatokat is. Ek -
kor a somlyói Társulatot is felszámolták, javait
elkobozták.48 Visszatérve a kezdetekre, 1721-ben
épült fel az iskola és a szeminárium épülete, ez
ösztönzõleg hatott a gimnáziumban szervezett
elõ adások rendszeressé válására is.49 A színda -
rabokat kezdetben az emeletes iskola földszinti
termében, majd amikor az kicsinek bizonyult,
egy külön ebbõl a célból, fából felépített szín-
házban mutatták be. Minden jel arra mutat, hogy
az elõadások nagy népszerûségnek örvendtek,
egy-egy elõadás valóságos népünnepélynek szá -
mí tott a csíki lakosság körében. 1774-ben a
Mária Társulat költségén a színház elõtti kertet is
megvásárolták, így a színház nyitott kapuján
keresztül a falakon kívül rekedtek is végig tudták
követni az elõadást.50 Persze a színjátékok láto-
gatóinak magas számához nagymértékben hoz-
zájárult az is, hogy az elõadások nagy része
nagy pénteken vagy pünkösd szombatján került
bemutatásra, amikor a Csík központjának számí -
tó Csíksomlyón a máig nagy népszerûségnek ör -
vendõ búcsút tartották. De nemcsak Somlyón,
hanem a környezõ településeken is adtak elõ
hasonló, vallásos tárgyú darabokat. 1767-ben
Gyer gyószárhegyen egy passiójátékot játszottak,
mely „Az Üdvözítõ Úr Jézus Krisztus fájdalmas
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keresztinek útja” címet viselte.51 PÉTERFFI
Márton provinciális 1776-ból származó rendelete
szintén azt igazolja, hogy a Somlyón megírt szín-
játékok a környék kisebb településeiben is bemu-
tatásra kerültek. PÉTERFFI a drámakéziratok
vissza juttatását írja elõ, mivel egyes daraboknak
már egyetlen példánya sem maradt a kolostor-
ban.52 Tehát a darabokat vidéki magisterek is
kikölcsönözték elõadás céljából.53

A színdarabokról, az elõadások körülmé -
nyeirõl, a szerzõkrõl és az elõadókról a Mária
Társulat iratai mellett a kolostor könyvtárában
fennmaradt iskoladrámák szövegkönyvei is
tájékoztatnak.54 Mintegy száz ilyen kéziratos drá -
ma szövegét õrizte meg a csíksomlyói ferences
könyvtár, ami arra utal, hogy az obszerváns fe -
rencesek iskolai színjátékainak nagyobb hánya -
dát itt is mutatták be55. A kéziratok megõrzésérõl
már csak azért is érdemes volt gondoskodni, mert
a régebbi elõadások szövegeit gyakran újra fel-
használták a következõ években is. Az egyes da -
ra bok szerzõit – akik többnyire nem mások, mint
a ferences gimnázium tanárai – több esetben név
szerint is említik a kéziratok56. Esetükben azon-
ban nem kell a mai értelemben vett szigorú
szerzõségre gondolnunk: bibliai passzusokat
vagy az egykori prédikációk részleteit éppen
olyan természetességgel másolták be a szöveg-
könyvbe, mint a korábbi évek darabjaiból át -
emelt teljes bekezdéseket, sõt a jezsuita isko-
ladrámák sem voltak ismeretlenek számukra. A
dráma szövegét gyakran népies ihletésû, a cse-
lekmény feszültségét oldó mulatságos életképek -
kel, párbeszédekkel színesítették.57

A Csíksomlyón fennmaradt több mint
negyven passió elõadás is a téma népszerûségét
igazolja.58 Passiójátékokat azonban nemcsak a
faszínházban rendeztek, hanem a településtõl
dél re emelkedõ Kis-Somlyó hegy északnyugati
oldalán, a kápolnák felé vezetõ út mentén is.59

Ezen, a Jézus hágójának nevezett útszakaszon
Krisztus keresztútjának stációit tizennégy kereszt
jelölte.60 A Mária Társulat Évkönyvének egy
bejegyzése egy 1776-ban itt felállított keresztrõl
számol be.61 A ma itt látható egyszerû, díszítetlen
kõkeresztek közül a legrégebbi az 1868-as évszá-
mot viseli. Valószínû azonban, hogy a régeb-

bieket kevésbé tartós anyagból (talán fából)
készíthették, és csak késõbb cserélték ki õket az
idõjárás viszontagságainak jobban ellenálló kõke-
resztekre. 

A passiót elbeszélõ darabok számos, a
szenvedéstörténethez szorosan nem kapcsolódó
mellékszereplõi, és az evangéliumi szöveget szí-
nesítõ epizódjai a karcfalvi stációképektõl sem
idegenek.62 A passiójátékok szövegkönyveinek
az üdvtörténet drámai hangulatát helyenként
feloldó, népi, nemritkán bájosan groteszk elemeit
egyesítõ és a karcfalvi képeknek a passiót a kor
barokk festészetének eszköztárából kölcsönzött
komor pátoszával párhuzamosan népies, naiv
meseszövéssel színezõ szemlélete közös tõrõl
fakad.63 Álljon itt példaként néhány, a képekkel
egykorú szövegrészlet a passió egyes stációinak
illusztrálására. Párhuzamba állításuk rámutathat
arra a közös szellemi alapra, melybõl a passió -
játékok és a stációképek (köztük a csíkkarcfalvi
templomkert tizennégy képe is) hagyománya a
18. századi Erdélyben kivirágzott. Egy 1759-ben
írt passiójáték két rövid részlete Krisztus szen -
vedéstörténetének II. stációját idézi fel a követ -
kezõ módon:

Annas: 
Rajta hát vitézek ama nagy keresztfát 
Tegyétek vállára királyi tronussát,
Szolgályatok neki, miglen Kálváriát
Elérje, mind erõs és hires bástyáját.

[…]
Centurio:
Halod-e, markotyán, ragad meg a szarvát
Ennek az ökörnek, s add nyakára jármát!
Világosan mondom: aszt a nagy keresztfát.
Markotán:
Jó szível cselekszem, mert tudok én hozá.
Hej cserne, hej barna hajsd le a szarvadat,
Im, válladra tészem imperiumodat!
Centurio:
Kössétek azomban jól meg a karjait,
Had vágja a kötél mind ell az inait,
Gyengén illessétek királyi tagjait!
Miles primus: 
Nyujsd ki két karodat, had kötözelek meg!
Mit tántorgasz? hiszen talám nem vagy részeg.64

293



Krisztus háromszori elestét a keresztúton
(III., VII. és IX. stációk) a Lictor alábbi megjegy -
zése kíséri a korabeli passiójátékban: 

„Aha, miért botlol, hogy nem jársz lábadon,
Talán tronusodot nem birod válladon?
Eredj, mert oly huppot ejtek az hátadon, 
Hogy meg csendül, híd el, az egész udvaron!”

A keresztre szegezés jelenetét (IX. stá-
ció) így idézi fel a szövegkönyv párbeszéd for-
májában megírt részlete:

Miles primus: 
Igy szokták eféle királyokat tenni,
És ilyen tronusba õköt helyheztetni,
Tégedis mindjárást fel fogunk emelni,
Mond meg, hogy ha akarsz királyságra menni!
Lictor:
Hagy békét õneki, had gondolkodhassék,
Job, hogy hamarsággal kovács hivatassék,
Le ne esvén onnan, jól rá szegeztessék.
Centurio:
Látom jó királyom, igen el fáradtál,
Ell bádgyat válladon mert hogy terhet hoztál,
Szükséges, hogy kedvedre kevéssé nyugogyál.
Histrio.
Döj le csak szaporán a pompás ágyadra,
Ne vigyáz itt semmit ceremoniára!
(ad milites)
Nosza, jó vítézek valakik vattok,
Mind ide nyulyatok, ez Embert fogjátok
Kezeit s lábait két felé huzátok,
Had szegezhessék fel keresztre hohérok.”65

Az iskoladrámák – mint ezt a fennmaradt
szövegkönyvek száma is mutatja – nagy népsze -
rûségnek örvendtek a csíki lakosság körében, de
a keresztút állomásainak stációképek sorozatá -
ban történõ ábrázolása sem lehetett szokatlan,
elszigetelt jelenség a környék településein. Karc-
falvától alig néhány kilométerre északra fekszik
Csíkszentdomokos. Itt a templomkert falába a
karc falviakhoz hasonló fülkék mélyednek, me -
lyekben az egykori, mára elveszett vagy meg -
sem misült képeket újakkal helyettesítették. Stilá -
ris jegyei alapján a karcfalvi képekkel közel egy

idõben hasonló, szintén vászonra festett stá-
cióképek készültek Homoródkarácsonyfalván is.
Mivel a megerõsödött, de számukat tekintve ki -
seb bségben maradt katolikusok és a falu lakos -
ságának többségét képezõ unitáriusok között
még 1768-ban is templombirtoklási harc folyt, a
stációképek nyilván csak a katolikusok pozíciói-
nak megszilárdulása után készülhettek.66 A karc-
falvi sorozatnál talán valamivel korábbi a gyer-
gyószentmiklósi örmény katolikus templomkert
fülkéiben felállított tizenöt fadombormûbõl álló
keresztút.67 Szintén a templomot körbekerítõ fa -
lon helyezték el a nyugat-magyarországi Nagyte -
velen (Veszprém megye) azokat a stációképeket,
melyeket POLINGER Ignác festett 1770 és 1775
között.68 Ez az Erdélytõl távoli példa is arra en -
ged következtetni, hogy a keresztút állomásait, a
templomkert fülkéiben elhelyezett képek állítá -
sá nak szokása széles körben elterjedt gyakorlat
lehetett, annak ellenére, hogy mára csak kis szá -
mú emléke maradt fenn.

Bár nem tudhatjuk, hogy a karcfalvi
templomkert fali fülkéi mikor készültek, a templom
1796-os átépítése nem szükségszerûen érintette
azokat. A fülkeajtók a két világháború között
készült asztalosmunkák. A megfestésük événél
(1781) alig tudunk többet a képek keletkezé -
sének körülményeirõl, így a tizennegyedik fest-
mény feliratában szereplõ megrendelõrõl,
„Johanes AGOSTON”-ról sem. ÁGOSTON okkal
elsõsorban Jenõfalván találkozunk, BENKÕ
Károly 1850-ben „Érdekesb Birtokosai” között
egy ÁGOSTON Albert nevût em lít.69 A képek
megrendelõjét vagy az egyházközség
plébánosában láthatjuk,70 vagy Karcfalva, Jenõ-
falva esetleg Dánfalva – hiszen ekkor közös egy-
házközséget alkottak – tehetõsebb családtagjai
között kell keresnünk.
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(A családnevek majuszkulás kiemelését kötet-
szerkesztési szempontok indokolták. SSzzeerrkk..
mmeeggjj.)

DDrruummuull PPaattiimmiilloorr,, CCâârrþþaa
((CCssííkkkkaarrccffaallvvaa)),, jjuudd.. HHaarrgghhiittaa 
(Rezumat)

Pe teritoriul Ungariei istorice s-au pãstrat
din sec. al XVIII-lea puþine Drumuri ale Patimi lor
complete. Drumul Patimilor de la Cârþa se com -
pune din 14 icoane. Lucrarea prezintã icoa nele,
istoricul acestui gen de artã eclesiasticã, respectiv
rolul dramaturgiei ºcolare franciscane de la
ªumuleu în realizarea ansamblului de la Cârþa.

RRooaadd ooff PPaassssiioonn,, CCssííkkkkaarrccffaallvvaa
((CCâârrþþaa,, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

There have left just few complete Roads
of Passion from the 18th century on the territory of
historical Hungary. The Road of Passion of
Csíkkarcfalva is composed of 14 icons. The paper
presents the icons, the history of this type of
eccleasiastical art, as well as the role of francis-
cane school drama from Csíksomlyó in the real-
ization of the icons from Csíkkarcfalva.
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1. ábra I. Stáció. Krisztus Pilátus elõtt 2. ábra II. Stáció. Krisztus vállára veszi a keresztet
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