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Ha a színművészetnek az a célja, hogy a színpad természetének megfelelően

adja vissza az életet, azaz leegyszerűsítetten , összesűrítetten és egységbe
foglaltan, hogy stílusában az élet eme visszavetitése oly áttekinthető legyen,
amilyen az élet önmagában sohasem szokott lenni - akár jellem-, kor- vagy
környezetrajzróllegyen is szó, vagy akár a sorsgörbének összeütközések árán
való felvázolásáról - akkor megengedhetetlen, hogy ez a totalitásra törekvő

színművészet elvből mellőze el az embernek Istenhez való viszonyát, az
ember alárendelődésénekvagy lázadásának, bűnbánatának, odaadásának, az
ima és a kegyelem látható és láthatatlan működésének jeleit. Mert a színpad
sok mindent megmutathat. amire a puszta élet nem taníthat ja meg az embereket.
A színpadnak hagyományos hivatása ez. És mert eme hivatását napjainkban
annyira megtagadja, mert mindinkább hétköznapi események silány pillanat
felvételeire kezd korlátozódni, büntetésből a laposság és az érdektelenség
posványába fullad. Mintha a drámaíró egyedüli és legfőbb feladata az volna,
hogy kellő rutinnal indokolja meg a szereplők színpadralépését és onnan való
távozását, mintha csak ennek a hétköznapi valószínűségnek kellene legfőbb

céljául szolgálnia s egy olyan valóságnak hajszálpontos lemásolása lenne a
feladata, mely éppen az élet felületeiről ellesettsége miatt csunya és érdek
telen. Egy egészséges szfnműirodalomnak nem szabad megvetnie azt a tel
jes szabadságot, melytől a legnagyobb színműírók sohasem rettentek vissza,
mikor kényükre-kedvükre kiaknáztak teret és időt, földet és eget, természetest
és természetfölöttit egyaránt. S még kevésbbé érhetné gáncs a tökéletes szabad
ságért azt a színművészetet, mely vallásosnak, kereszténynek, sőt katholikus
nak nevezi magát.

Mielőtt azonban megvizsgálnók, hogy van e helye és ha van, mennyiben
van a természetfölötti elemnek a keresztény színművészetben, ne felejtsük
el, hogya színművészet mindenestől a vallásnak köszöni eredetét. Éppen
eredeténél fogva állott tehát számára nyitva a láthatatlan világ Görögország
ban, Indiában és a mi Középkorunkban is. Ma azonban a drámairodalom
már majdnem mindenütt megfeledkezett ezen eredetéről és a gyökerektől

való elszakadás már évszázadok óta tart. Ez a tény azonban cseppet sem
vált javára a drámának s mai mélyrezuhantságának egyik döntő momentuma
ez a gyökértelenség. Itt-ott elvétve akad ugyan még ma is néhány makacs
szerző, aki nem akar belenyugodni abba, hogyamultnak eme megtagadása
elkerülhetetlen és pótolni szeretné ezt a hiányt, meg akarná szüntetni a
színművészet eme csonkaságát, mely még nem olyan végzetes, hogy teljesen
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megszüntette volna benne az újbóli életrekelés utolsó csiráit is. Az ilyen író
azonban -legalább is napjainkban - a színpad üzemét tekintve, senem oszt,
senem szoroz. Hiszen azt is mesélik, higy Jules Ferry, a laicizmus egyik nagy
eszű apostola, végignézve a Saint-Sulpice egyik ragyogó szertartását, teljes
komolysággal mondotta ki a következő jóslatot : «Még tíz-húsz év és rnind
ebből semmi sem marad 1» 6 a «mindez» alatt az egész katholicizmust, vallásunk
összes hittitkait, pompáját és papságát értette. Jóslatát ugyan tökéletesen
megcáfolta az idő haladása, de ő hitt benne, amit mondott. És éppen ilyen
vak biztonsággal hirdeti napjaink sok kritikusa és drámaírója, hogy a vallásos
szímnűvészet halott.

Az unalomig részeltetnek bennünket ezek a «megfontolt» szellemek
kijelentéseikben : «Az emberiség nem fürdik meg kétszer ugyanabban a folyó
ban. A multat visszahozni nem lehet». A vasút, az autó, a repülőgép messze
ragad minket a multtól a jövő felé - de ha a jövőnk hasonló lesz a multunk
hoz, amint azt a jelek ma már élesen mutatják, igazán kár diesekednünk
nagyszerű előhaladásunkkal. Egy dologról azonban mindenki megfeledkezik.
Arról, hogy ma is van az, ami volt, éppen mivel egyszer már volt. Ami volt,
annak létezése nem szünik meg. Mert létezése által egy pillanatra részese
lett a lét örökkévalóságának. Isten a Lét maga, mindenkor egyformán szól
hozzánk: «Ime, a szavam, a törvényem, az erőm és az örömem ll) Aki hisz
benne, az ma úgy, mint tegnap, vagy holnap a lelkiismeretnek ugyanazon
szilárdságát, az erény ugyanolyan állhatatosságát kapja meg tőle, mint
valaha a legelső Benne-hívők. A szellemi értékek nem vesznek el, nem vál
toznak a börzeárfolyama szerint. És az erkölcsi értékek sem ingadoznak. SŐt.

Merjem-e kimondani, hogy a művészi értékek is állandóak, amennyiben a
művészet az isteni igazság földrevetülésének, apercepciójának a kifejezése,
amit a költó a világrend törvényeiben való elmerüléséből, azaz divinációjából
nyer. Bár a kifejezés elkopott, nem szimpla epitethon ornans az «isteni költő»

kifejezése. A művészet nem is művészet, ha nem tükrözi valamiképen Istent.
Ha másképen nem, legalább annyira, mint a pillanatnyi életű szappanbuborék,
amely megragyogtatja lehelletfinomságú gömbfelületén a szívárvány színeit.
Művészetben, erkölcsben, vallásban nincs sohasem halott mult, mert minden
pozitívum örök. És az ember mindig merít ebből a pozitívumból, mert mindig
meríthet ebből az örökké buzgó forrásból. A vallásos színművészet újra éledhet,
mint ahogy megújulhat és részben éppen napjainkban már meg is újult a
lelki élet és az imádság. Ez csak rajtunk és Isten áldásán múlik.

• • •
Ideje volna tehát, hogya vallásos dráma újra öntudatra ébredjen,

hogy átérezze régiségét és méltóságát és hogy újra használatba vegye azokat
az eszközöket, melyeknek segítségével egyszer már kifejezte azt, ami benne
a leglényegesebb és legmagasztosabb. A drámának nem szabad elveszítenie
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az egyszer már elért eredményeket. Főleg pedig azt kell átértenie, hogy
virágkorában mekkora hatást tudott gyakorolni népekre és egyénekre egyaránt.
Most nem célom, de nincs is alkalmam reá, hogy pontos mérleget állítsak
fel a drámairodalom hatásairól, annyi azonban kétségtelen, hogya dráma
irodalom lelki hatásai cseppet sem megvetendők. Senki sem ingathatja meg
bennem a hitet, hogy - még pogány korok pogány népeinél is - éreztette
hatását erkölcsi és lelki téren az a tragédia, mely Isten felé orientálódott
és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy fenntartsa és megerősítse a népek
lelkében mindazt, amiben erkölcsi rendszerük minden töredékessege ellenére
erkölcseik és törvényeik a magasabb világrenddel megegyeztek. A görög
nézőt akaratlanul is megcsapta egy magasabb világrend lehellete, amíg
magát Antigonéval azonosítva, szembeszállhatott Creon rideg papiros
törvényével vagy amint a szűzzel együtt készült a halálra Colonos berkei
ben, miközben annak nem volt már csak az égben bizodalma s az
isteneken túl Istenbe kapaszkodott. Ez az élmény elkísérte a nézőt élete
minden pillanatába, beivódott világfelfogásába s megőrizte őt az elalja
sodástól. Nyíltan kimondhatom, hogy nem élvezhetnők sem Aristotelest,
sem Platont Sophokles és Sokrates nélkül. Hiányoznának Aristoteles és
Platon követői is. De akkor csonkán maradt volna Aeropagita Dénes,
Szent Ágoston és Szent Tamás kontemplatív gondolatrendszere. Euripides
már csipkedi az isteneket. Nála az istenekbe vetett hit - bevallottan
vagy leplezgetve - irodalmi fogás csupán. S a nemzet vallásos és erkölcsi
színvonala azon nyomban lesüllyed s a görög tragédia napjai is meg vannak
számlálva.

A tragédiát örökségként az alig kialakult Egyház veszi át. Az Egyház
életének, létének központja dráma. A megtestesülés és a kereszten történő

megváltás igaz drámájat naponta megismétli oltárain. Az Egyház nem habozik,
hogy ezt a drámát magából kivetítse, láthatóvá, hallhatóvá tegye. E célra
fölhasznál időszaki különbséget pontosan kifejező mozdulatot, színt, éneket.
Kialakul a liturgia, ami nem más, mint az Egyház központi drámájának
valóságos színrehozatala, színre alkalmazása. Az Egyház eretnekségnek bélye
gezte azt az elgondolást, mely szerint a testet föl kell áldozni a lélek kedvéért.
Az ő álláspontja, hogy a természetfölötti igazság kezdetben csak a testen
keresztül juthat el a lélekbe. Ez olyan természetes törvény, melynek eredete
isteni. Krisztus is testté lőn, nemcsak hogy az Atya igazságosságának eleget
tegyen, hanem - talán - azért is, hogy kifejezze a test és lélek szétválaszt
hatatlanságát, egységét, egymásra utaltságát. Mindkettő megdicsőül egykor.
Ne vessük meg tehát az emberek épülését és nevelését célzó azon eszközöket,
melyek érzékeinken keresztül kívánnak hatni. Különösen ne vessük meg a
művészet nyujtotta eszközöket. Mert a művészet az érzékelhető dolgok
alakítója. Ez áll elsősorban a színművészetre, melyben egyesülnek mind a
művészetek. A liturgia színre hozza a kinyilatkoztatott, evangéliumi, apostoli,
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szentségekben kifejeződő igazságot. Igy nem csoda, hogy a misztérium a
liturgiából származik. Nemcsak a liturgia célja az elmélkedés, a kontempláció,
Isten meghitt látása. A misztériumé is ez. Mindkettő ugyanazon eszközöket
használja föl célja elérésére.

A misztérium sem éri be földi dolgok, földi szenvedélyek és erkölcsök
rajzával. Mindent Istenre vonatkoztat. Hroswitha, rajnamenti apáca megírta
latinul naiv drámáját. Mi csak ámulunk, esetleg botránkozunk darabjai merész
ségén. (Mert tárgyuk csodálatos! A sivatagbeli remeték megkísértésének
merész részleteit is földolgozza.) Pedig ő csak Isten jóságát, igazságosságát
akarja megmutatni. Nincs más célja, mint minket rávezetni arra, hogy a
földön állandóan ég és föld ütközik össze. Amint a francia nyelvű misztérium
elhagyja a templom belsejét (ahol prófétákat, mint húsból-vérbőlvaló embere
ket jelenített meg, ahol az Okos és Balga Szűzek evangéliumi paraboláját
játszotta el), a bejárat boltíve alá húzódik és a nagy téren nyüzsgő nép elé
olyan világ maradék nélküli képét vetíti, mely Isten szerint való. Nézzük
csak a Valenciennes-beli híres Théatre de la Passion-t. Milyen is az egy régi
rajz szerint? A színpad egyik végén a pokol torka. A másikon a templom
fölé emelkedve, hol a szent áldozat beteljesül, a Szentháromság képe. Ezen
a színen születik és hal meg korhűen a Mi Urunk. De ezen a színen jönnek el
hozzá a vigasztaló angyalok is. Itt járnak, kelnek az emberek között, mint
Isten kegyelmének hordozói és követői.

Egyik ilyen drámában a szerencsétlen Guibour elkövette azt a meg
gondolatlanságot, hogy meggyilkoltatta vejét. Igy akarta valami gyalázatos
rágalomnak elejét venni. Most a máglya vár reá. Ekkor Istenhez, Máriához
fordul. Imája oly bűnbánó, oly alázatos, hogy megnyitja az eget. Most belát
hatunk a mennyei seregek közé.

Krisstus:

Anyám, Anyám, most e helyen
Szálljunk le a földre,
Guibour zokog bűnét bánja
Váltságom most felajánlja,
Nem hagyhatjuk cserben.
Téged hív Ő, hozzád kiált,
Oldjad meg a tűz hatalmát,
Ne engedd, hogy bántsák,
Kegyelmed palástját
Bocsásd le a földre.

Miasszonyunk:

A segítségre kész vagyok, fiam,
Föl hát Gábriel, ne késlekedj ünk,
És te, Mihály, te szintén tarts velünk
Énekeljetek gyógyítón, lágyan.
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Az égi sereg most a földre száll s védelmezően burkolja körül a halálra
szánt asszonyt.

Miasszonyunk az angyalokhoz:

Arkangyalok, most a tüzet
Fujjátok el róla.
Védjétek meg, hű volt hozzám
Tekintetét szegezte rám
Rettentő nagy kin ban.
Ne félj Guibour, állj meg bátran,
Bántalom nem érhet nálam
Mert eszedbe jutott fiam
S 6 könyörül rajtad.

Guibour :

Megmentesz hát, nyomorultat,
Tűzre hánytat, bűnben fáradt
Megtévedt leányodat?
Váltságomat hogy törlesszem?
A vezeklés hogy görnyesszen?
Boldogasszony Mária!

A meggyilkolt sógor bátyja és unokaöccse hiába serkenti a hóhért, hogy
magasabbra szítsa a tüzet, Guibour sértetlen marad s a felcsapó lángok nem
érik el.

Miasszonyunk:

Tenéked tűz, parancsolom,
Lángod erre ne lobogjon,
Ez asszonyban kárt ne tégy.
- Én kedvesem, kapj erőre.

- Visszatérek most az égbe.
Uram, Jézus, Teveled.

Mihály:

Parancsodra készen állunk,
Boldogságos Asszonyunk,
Guibour szabad, t.űz nem bántja,
Dalom Gáborral felszántja
Az emberek szíveit,

Igy menekül meg Guibour, így éltünk meg egy csodát és tekintettünk
bele annak titkos hátterébe. Átéltük a bűnbánat és az ima csodálatos erejét,
megláttuk az Isten-szötte szőnyeg jobbíelét, mi, akik csak a fonákját szoktuk
látni. Guibourb61 szent lett, akit Isten elragadtatásba ejt, mielött a kolos
torba lép: Isten kegyelméből misét hallgat. anélkül, hogy átlépte volna
szobája kűszöbét.
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Guibour :

Előttem a csodás szentély,
Szűzmáriám, hová vittél
Engem, bűnös lányodat?
Szentjeid közt, ornátusban
A királynő te vagy ottan
S Fiad mondja a misét,
Szűzanyám, most megértelek
Kegyelmeddel im betelek
Halálig szolgálód leszek
S járok égi nyomodon.
Lélekben hallgattam misét.
Bűneim engesztelését
Engedd felajánlanom.

Ez a darab tucatdarab. Hagyományos eszközökkel dolgozik. De van
benne valóság. És hagyományos része is csak azt a célt szolgálja, hogy érzé
keltesse a lelki valóságot és hogy emlékeztessen minket arra, hogya lelki
valóság mindenkor és mindenütt magyarázata, alátámasztója az érzéki való
ságnak (eltekintve attól, hogy Isten áttöri-e, vagy sem a csodával az önmaga
elé szabott törvényeket). Kérdés most már: jó ez így, vagy rossz? Ugyanilyen
hagyomány uralkodik a plasztikus művészeteken is, de azért senkinek sem
jut eszébe, hogy ez ellen tiltakozzék. A szobrászat, a festészet habozás nélkül
öltözteti érzékelhető formába a legkevésbbé testi valóságokat is, mint az
Atyaistent és a Szentlelket.!

Vajjon mit gondolt magában ezen «csodák» közönsége? (Ilyen fajta
darabot ezerszámra adtak elő). Valószínűleg azt, hogy Isten őrködik és nem
felejtkezik meg az emberekről. Hogy hozzá fordulhatunk, hogy fölemelked
hetünk hozzá. Ne gondoljuk e hallgatóságot ostobábbnak vagy együgyübben
naivnak, mint amilyen tényleg volt. Nagyon jól tudta ő is, hogy az Atyaisten
nem holmi őszszakálú bácsika; az ördög sem volt számára vasvillás, szurok
fekete, kutyafejű szörnyeteg. A Pokol tátongó torka szimbólum, mely csupán
arra jó, hogy emlékezetünkbe hozza: van és elnyelhet minket. Ennyi a fontos
és nem a többi.

Minél jobban eltávolodik anyagba merült és anyagot imádó civilizációnk
a lelkiségtől, annál inkább nyilvánvalóvá lesz azon törekvése is, hogya lelki
valóságot elanyagtalanítsa, demateriálizálja. Ez számára kitűnő út ahhoz,
hogy azután ne kelljen benne hinnie. Ezért nem törődik korunk már sem a
szimbólumokkal, sem az allegóriával, sem a tiszta «jelképpel». Pedig ez volna

l Megjegyzendő, hogy megengedhető a kezdőknek, sőt még előnyükre is válik,
ha van némi izlésük a képek iránt és élvezni is tudják azokat. Ez Istenhez tereli gon
dolataikat ... (Keresztes Szent János II. k., 38. fej.) Ezért illő mindenkor, hogy
kihasználjuk és újra áttüzesítsük vele langyosságukat ... (Ibidem 34. fej.)
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az egyedüli mód rá, hogy az imán és a szentségi áldozáson kívül belénk szűrőd

hessenek azok a látszólag elvont igazságok, melyekből táplálkoznunk kellene.
A naturalizmus annyira megmételyezett minket, hogy színpadunk már alig
alkalmaz szimbólumokat. Ez pedig nagy hiba részünkről. A középkor szín
padán szabadon mozogtak - testet öltött lelki tulajdonságokon kívül 
a gondolatok, a lélek képességei, a bűnök, az erények, a szentségek is. Az
ilyen előadásnaknem kellett éppen mindig unalmasnak lennie, hiába is mondják
ezt. Én magam is élvezettel alkalmaztam a színre és adattam elő jó pár éve
az Atelier színházban, a Notre-Dame színtársulattal azt a régi flamand misz
tériumot, melyből az angolok az ő Everyman s a németek a ] edermann darab
jukat dolgozták át. A flamand misztérium címe: E1ckerlyc (vagy Bárki úr).
Vagyis Bárki közülünk. mi valamennyien, Akárki. A teljes cím : Bárki üdvö
zülésének tükre. Az alcím meg a következő: Hogyan hív Isten minden embert
számadásra.

A tartalom közismert. papiron semmitmondónak látszik. Mikor a
színpad életre kelti, oly drámai erővel hat, hogy nem marad el Macbeth
drámaisága mögött. Mi franciák, úgy adtuk elő a darabot, hogy Akárki modem
ruhában ágált általánosságban tartott háttér előtt, míg a szimbólikus alakok
szoborként ültek talapzatukon, dús, ragyogó ruhában. Igy Akárki szánalmas
semmivé zsugorodott össze a Szentségek és Erények színpompájához képest.
A színdarabot lépcsőzetesen tagoztuk. Akárki megindul, hogy keresse üdvös
ségének útját. Nemes hölgyek emelik őt magasabb szférába, az örök válto
zatlan valóság világába. Közönsége vele együtt emelkedik magasabbra. Meg
figyeltem, hogy senki sem vonhata ki magát az Erény mozdulatának hatása
alól, mellyel fölemelkedett, miközben Akárki bűnéért vezekelt. Minden ostor
csapás új abb, újabb életerőt adott neki. Pedig előadásunk nem volt más,
mint katekizmusunk egy ágazatának a színre alakalmazása. De e tartalmat
színes mozdulatokkal, formával és ritmussal, vagyis a művészet legáltaláno
sabb eszközeivel juttatta kifejezésre.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni - ezért is hibelődtem annyit e példá
val - mennyire nem lehet egyazon mértékkel mérni a profán színművésze

tet - abban a formájában, amint azt a renaissance hagyta ránk örökül,
beskatulyázva az anyagi valószínűség szűk karámjába - és ezt a színházat.
Mert ha van hely, mely kiválóan alkalmas az élet lelki oldalának megelevení
tésére, úgy bizonnyal a színpad az. A színpad rendelkezik olyan hagyományos
eszközökkel, melyek segítségével testi, kézzel fogható formában jelenítheti
meg a pusztán lélekben végbemenő történéseket. Ne áltassuk magunkat.
Nem igaz, hogy durva a láthatatlan valóság ezen megjelenítése és testté
válása. Nem igaz, hogy csupán primitív, kultúrátlan, kritikai szellemet nél
külöző nép élvezheti az ilyesmit. A salzburgi dóm elé nyaranta tömegek
érkeznek, akik élvezik a német E1ckerlyc, a ]edermann történetét. (Hugo von
Hoffmansthal átdolgozásában, Max Reinhardt rendezésében.) Láttam, hogy
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szakértők és dilettánsok egyaránt sírtak ott. Ha a színpad mindenütt újra
tudatára ébred ezen elvesztett hagyományának, mely éltető eleme, akkor majd
el tud velünk fogadtatni mindent.

Előszedek egy másik példát a spanyol színműirodalomból, hogy
megértessem, micsoda lehetőségektől fosztja meg magát a mai színpad.
Remekműről lesz szó, melyet azonban nagyon kevéssé ismernek. Szerintem
Shakespeare legremekebb alkotásaival egyenértékű az El condenado por
desconfiado. (Aki kicsinyhitűségéért kárhozott el.) Mikor Tirso de Molina
megírta ezen darabját, nem akart mást, minthogy érthetővé tegye számunkra
a folyton ható kegyelemrőlszóló katolikus dogmát. Két ember áll egymással
szemben: Enrico, a bandita és Paulo, a remete. Sorsukban a világ erői mérkőz

nek meg: az embert rossz, vagy jó felé, pokolba vagy égbe sodró erő:

ördög és angyal. Az író nyilt kártyával játszik. Tanulságát nem kendőzi el
bölcs ál-óvatossággal. Felvonultatja emberi és egyéb szereplőit s címkéiket
a nyakukba akasztja. Egymáshoz közelíti őket, egymásra szabadítja az erőket

és kivárja ezen erők reakcióját.
A remete Paulo tíz évi egyedüllét után lélekben meginog. Már nem hisz

tiszta szívvel imája, önsanyargatása értelmében. Kétkedik abban is, hogy
Isten szereti-e őt. Ily lelkiállapotban már egy álom is elég, hogy végleg össze
zavarodjék. Elkárhozik? Üdvözül? Isten megengedi a kísértőnek, hogy a ked
vező alkalmat kihasználja: angyalként jelenik meg a sziklacsúcson és ráveszi
Paulót, hogy hallgasson rá.

A kísértő:

Pauló, Isten meghallgatta imádat.

Paulo:

Ki szól hozzám? Mily vakitó fényez?

A kísértő:

Isten küldött engem, hogy világosságot hozzak neked, hogy az Ellenség föl ne
használja rossz álmodat. Menj Nápolyba. A Porta Marinán haladj át, ha meg akarod
tudni, mi sors vár reád. Itt találsz majd egy embert, Enrico a neve. A nemes Anareto
fia. Igazi úr, jó megjelenésü, derék növésű. Amint odaérsz, rátalálsz.

Paulo:

És mit kérdezzek tőle?

A kísértő:

Semmit se. Csak nézz és láss.

Paulo:

Te csak játszol velem. Könyörgöm, beszélj világosabban.

A kísértő:

Isten parancsa, hogy nyisd ki jól a szemed. Annak az embernek a sorsa a tied
is. (Eltünik.)
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Paulo engedelmeskedik. Anareto fia, Enrico - közönséges bandita.
Lépten-nyomon dicsekszik alávalóságával. Igy hát Paulo elkárhozik. Búcsút
mond a szerzetes életnek. Zsivánnyá lesz maga is. «Predesztinálva a pokolra,
mindent a földtől vár ezután. Az égtől már semmit.t

Hiába találkozik az Angyallal, ki elveszett juhát keresi. Nem eszmél rá a
burkolt figyelmeztetésre, mely Isten mérhetetlen irgalmáról szól.

A pásztorként megjelenó Angyal:

Báránykám csak nem tér vissza. Talán nem is sejti, hogy gazdája még mindig
várja.

Paulo:

És ha véletlenül hozzád visszatalálna, nem űznéd el?

A pásztor:

Bizony nem. Még ha hófehér báránykám koromfeketén jönne is vissza, még
akkor sem. Mert fontos csak az, hogy visszajöjjön.

Paulo hallja ezt, de nem érti. Mert hite már nem elég erős. Elköveti a
bűnök legnagyobbikát, melyre nincsen bocsánat. Kétségbeesik. Elvágja
Istenhez vezető útját. A kegyelem nem érhet hozzá. Megátalkodik. Enrico
gazságai közepette is görcsösen kapaszkodik Istenbe. Élteti az az eszeveszett
remény, hogy bűnei egykor bocsánatot nyernek. Mély bűntudata meghozza
számára a bűnbánat egy nagyszerű pillanatát, ezáltal megmenekül. (Nála
nem veszett el minden. Mert nem zárkózott egészen gőgjébe.) Paulot azonban
elnyelik a lángok.

Kevés drámai munkát ismerek, melyben erősebb, ízig-vérig igazabb
valóság bontakoznék ki, mint ebben az iskolás, oktató, elvont hangú száraz
munkában. Ennek oka az, hogy szerzőnk - ki élete vége felé maga is szer
zetbe lépett - hitt. Igazán hitt az Angyal, az Ördög lényegében, épúgy mint
Paulo remetében és a zsivány Enricoban. A természetfölöttit érzékeltető

festmény sem hideg vagy merev, csak abban az esetben, ha a festőből hiányzik
a hit. Mert nem elég a képzelet játéka. Meggyőződésrevan szükség. Ettől kap
az alkotás életet, forró izzást. Irjanak igazán hívő emberek színdarabokat,
akkor megeleveníthetik az eget magát is.

* * *
Spanyolországban a vallásos színművészetet a teologia szenvedélyes

szeretete, a misztika évszázados gyakorlása és tudományos művelése virágoz
tatta fel. Igy jönnek létre a vallásos drámák, amelyeknek spanyol neve:
«autos sacramentales». A nagy században, a XVII. század elejétől kezdve
száz meg száz ilyen darabban robban ki és csordul túl mindaz a feszülő erő,

ami fölhalmozódott abban a népben, melynek tápláléka - társadalmi réte
geződése szerint közvetetten vagy közvetlenü1- nemcsak Szent Ignác, hanem
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Szent Teréz és Keresztes Szent János is. E két utóbbi írásaiban az Énekek
Énekére emlékeztető képgazdagság beszél a Szentlélek titokzatos munkájáról
a lélekben. Varázsos, sodró erejű írások ezek. A Belső várkastély, a Szerelem
lobogó lángja kezdetben jelkép csupán. Később létező valósággá válik. Dologgá,
mely egyenértékűazzal, amit kifejez. Érezzük ezen élő láng perzselését. Körül
járjuk e lelki kastélyt. E szentek írásai csak arra várnak, hogy végre színre
kerüljenek. Lehet, hogy ez már meg is történt. Biztosan nem állíthatjuk,
hiszen majd semmit sem tudunk Spanyolország mérhetetlenül gazdag vallásos
dráma irodalmáról. Tirso és Cervantes, Calderon és Lope de Vega tollából
számtalan «autos sacramentales került ki. Ünnepeken szekereken vonultatták
fel az alakokat, mint még ma is Sevillában, a Passio szereplőit. Ezen «autos
sacramentalesi közül néhány megdöbbentőenmerész. Néhány éve elég erősen

támadtak engem azért, mert egyik darabomban : «A szultán leánya és a Jó
Kertész» címűben (melynek tárgyát egy flamand énekböl merítettem), színre
hoztam a megtért lélek szűzies egyesülését Egyetlen Szerelmével. Ha kriti
kusaim tudnák, hogy most kétszáz éve Spanyolországban mit mutattak be a
népnek a tereken? A Léleknek és az Istennek nászéjszakáját - tökéletesen
alkalmazkodva szavakban, mozdulatokban, járás-kelésben a lelki nász azon
leírásához, melyet a fenti két nagy misztikus ad. Ma már nem fogad el senki,
még a Pirénéusokon túl sem, ennyire testi szimbolizmust. De lehetetlenség
volna-e másfajta szimbolizmust keresni? Ez a példa bizonyíték arra, hogy a
drámaíró nem rettent vissza a hatás és a közönség épülése céljából attól,
hogy a hit legtitkosabb mélyéig szálljon alá, egészen odáig, hol Isten dolgozik
s ahol már nyilvánvalóvá lesz. Ez a példa még azt is bizonyítja, hogy az elmél
kedő ima azon boldog időkben nem volt oly kivételes valami. A köztudatban
élt az Istennel való belső társalgás lehetőségének gondolata. Hogy szívünk
mélyén, gondolatainkban Istennel egyesülhetünk - ezt ép oly természetes
nek találta az a kor, mint a gyónást és áldozást. A kontemplatív imára törek
vőt nem bélyegezték bolondnak, különcnek vagy vakmerőnek. Nem tettek
mást, mint elfogadták a szeretetnek azon hagyományos nagy vonalát, mely
Éliástól Szent Jánoshoz és Szent Brigittához vezetett. És a színművészet is
kivette abból a részét, hogy tanuskodjék az ilyfajta ima lényegbevágóan
törvényes voltáról.

Erről a magaslatról a színművészet lehanyatlott. A reformáció és a
renaissance közös erővel süllyesztette le a drámát, egyik nemzetnél előbb, a
másiknál később, aszerint, hogy mikor ivódott be az illető nemzet lelkébe. Már
Shakespeare oeuvre-jében is - bár még teljesen középkori lélek járja át meg
át az ő művészetét - csak hallgatólagosan jut kifejezésre a természetfölötti.
Shakespeare erre irányuló szükségletét a tündéri elemben éli ki. Pedig kevesen
múlik és Macbeth király tragédiája misztérium lehetne, hisz elejétől végéig
annyira csak égről és pokolról van benne szó. Ez legalább is az én felfogásom.
Franciaországban a «confréres de la Passione (színjátszó társulat) bukásával
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föl kellett adni azt a reményt, melyet a keresztény drámai művészet késői,

bár legkiválóbb sikerei támasztottak. A vallásos színművészet három száza
don keresztül emelkedőben volt, míg végre Gréban elérte legmagasabb pont
ját. Polyeucte nem nyujt kárpótlást az elvesztettekért. Spanyolországban
már nem sokáig adják elő Calderon «Nagy világszínházáts. Itt Isten, a legfőbb

drámai szerző, meghívja eucharisztikus lakomájára összes színészeit, mind
azokat, kik a földi élet drámájában jól megállották helyüket, de kiutasítja a
méltatlanokat, a ripacsokat, a rossz színészeket. Az a dráma, mely az emberi
élet központját képezi, már leszorult a színpadról. A színpad emberivé,
sőt mihamarabb annyira emberivé válik, hogy ez már nem is emberi.
Mert Isten az egyedüli biztosítéka az ember emberi voltának, értékének
és nagyságának. Ha mellözik ezt a biztosítékot, a viszonylat ember
telenné fajul.

A mi korunk, melyről méltán mondhatunk sok rosszat is, egyben meg
lepetést hozott nekünk. Megkísérelte, hogy halottaiból föltámassza azt a szín
művészetet, mely még Istenen csügg s melyben a természetfölötti elem újra
szóhoz jut.

Karácsony éjtszakán Violaine karjaiban megelevenedik Mária fia.'
Dona Prouhéze hangosan felelget őrangyalának. 2 Nem tűlozok, midön ezen
jeleneteket tartom «A Selyemcipőt és <<Az angyali üdvözlet» legszebb részei
nek. Itt a lélek tökéletesen elmélyedhet a világ megvi1ágított misztériu
mába. A háború óta vagy harminc darabban magam is megpróbáltam,
hogyan fejezhetném ki a színpad nyujtotta lehetőségek segítségével Isten
lélekformáló hatását, mellyel minket alakítani méltat. E kísér1eteimben
érzékeltetni próbáltam azon együttműködésünket, mellyel kegyelmére
reagálunk ; azt a titokzatos pillanatot, mikor lelkünk az Ű pillantásával
összetalálkozik. És azt tapasztaltam. hogy a legnagyobb tetszést, a leg
biztosabb hatást, azon jelenetek váltották ki a közönségből, ahol Isten
nyilvánítja ki magát. Nemcsak mint az eseményeket gondviselésszerűen

irányító Valaki, hanem még inkább, mint a csodatevő, a természet tör
vényeit számba sem vevő, mámorba ragadó erő. Nézőimet megrázta az a
jelenet, mikor Isten követésre szólítja föl Bernard de Menthont vagy Gené
siust, a színészt; mikor a gyermek Gilles nyomán gyógyulások, megtéresek
csodáját fakasztja; mikor Mária közbenjárására visszaadja a kis. Chartresben
lakó fecsegő beszélőképességét : mikor Germanie de Pibrac kötényében a
száraz kenyérhéjat virággá változtatja; mikor Assisi Szent Ferencet meg
jelöli a stigma szent pecsétjével és mikor megjelenik a «A szultán Ieányás-nak,
hogy megmámorosítsa őt.

1 Claudel; Az angyali üdvözlet (Kinyilatkoztatás eimen Tevan kiadása).
2 Claudel: A selyemcipő. Vigilia könyvek 5. sz. Pázmány Péter Irodalmi Tár

saság kiadása.
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A szultán leánya:

Királyom, kösd be a szemem. Ne lássak semmit. Ne tudjak magamtól semmit.
Csak mondd nekem: "Ez, meg ez van ...» és én elhiszem, hogy ez meg ez létezik.
Engedd el a kezem és mondd, hogy: «Itt vagyok.» És én elhiszem, hogy mellettem
vagy. Nem akarok már semmit megérteni, mert ...

A jó kertész:

Mert ...

A szultán leánya:

Mert szeretlek, úgy hiszem.

A jó kertész:

Több a hit, mint az ész, de a szeretet több, mint a hit.

A szultán leánya:

És mi több, mint a szeretet?

A jó kertész:
A látás.

A szultán leánya:

Hát látlak téged vagy nem?

A jó kertész:

Látsz. De nem látsz olyan szépnek, mmt aminő leszek esküvőnk napján, bibor
köntösömben, dicsfényemben. ott fenn.

Jegyesem, hitvesem, miattad jöttem ma este ide a kertbe. Nincs szükség kezem
érintésére, hogy fölébredjenek a virágok. Lehelletem beburkolja a földet. De te látni
akartál. Én szerettelek téged rég. Mikor te még nem is szerettél engem. Hajtsd le
fejed. Add kezed. Légy csendben. Vezettesd magad.»

És mivel a leány még kezében tartja virágját, melyet a jó kertész fakasz
tott szerelmese számára, hozzáteszi :

"Ezt is el kell dobnod.»

A képekben való tanítás sohasem hiábavaló. Mert a kép élőbb, meg
tapinthatóbb, inkább testi valósággal rendelkező. A színpad meg a megfog
ható, beszédes, élettől lüktető képek birodalma. A közönségre a valóság erejé
vel kényszeríti reá képzelt világát. A való világot behelyettesíti egy másik
világgal; a nézőt meg odairányítja, hogy ezen más világ gondolataival
gondolkozzék, érzéseivel érezzen, ezen más világ törvényei szerint csele
kedjék, éljen. Ha belesodródunk a színház hagyományos világába, akkor
bele kell egyeznünk abba is, hogy másként éljünk, hogy bizonyos mértékig
megváltozzunk, mássá legyünk. Éppen ebből következik - bármint véleked
jék is erről szkeptikus századunk - hogy a színpadon megjátszott előadásnem
múlik el fölöttünk nyomtalanul. A bűnös szenvedélyek előadása nem tekint
hető ártalmatlannak. Különösen akkor nem, ha a darab nélkülözi azt a meg
tisztító igazságszolgáltatást, mely sohasem hiányzik - tisztán emberi értéke
lésben - a görög tragikusoknál Shakespeare-nél, Corneille-nél, Racine-nál,
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és amelyet a szatira mindig föltételez. Porto-Riche, Bernstein, Bataille egy
egy darabja a rothadás csiráját lopja a néző lelkébe, mert ördögi romlottsággal
a rosszal való egy húron pendülésen épül fel. Még inkább áll ez Passeur darab
jaira, hogy csak őt említsem, ki a legtehetségesebb az újabban modem lelki
ismeretlenségük révén hirhedtté vált írók közül. Viszont egészségesebben, bát
rabban, egyensúlyozottabban kerülünk ki az olyan darabok előadásáról, hol a
rosszat ellensúlyozza a jó, hol a szenvedély akadályokra lel, hol a bűnöst lát
hatóan sújtja, tönkreteszi őrültsége, hol bűneinkre, tévedéseinkre megérdemelt
kacaj a felelet. És ha rövidlátó tekintetünk, mely nem igen szokott a látszato
kon áthatolni, a színpadon hősiességet, hitet, Isten gondviseléseit, csodáit,
kegyelme erejét, a Szentlélek hét ajándékát, a csoda örökérvényű világát látná
meg, vagyis életünk mindazon tényezőjét, melyek sorsunkat valóban eldöntik
és azokat a titkos lehetőségeket, melyek valamennyiünk számára egyformán
megnyílnak; akkor talán szegény szemünk mégis csak megőrizné az isteni
ragyogásnak és teljességnek, egy-egy kis fölvillanását. Persze. azzal szá
molnuk kell. hogy művészetünk korlátolt. De tegyük meg legalább a tő

lünk telhetőt. Ha eszközeink hamarosan kimerülnek, azért csak használjuk
őket, mert korlátoltságuk mellett is képesek hatást elérni. Egyéni tapasztala
taimból vett példákat idézhetnék itten. Átéltem magam is, hogyan ébredtek
új, tiszta lelkiéletre iskolák, plébániák és egyesek azáltal, hogy mint nézők,

vagy még gyakrabban, mint szereplők vettek részt egy-egy misztérium elő

adasán. Számukra esemény lett az előadás, mely leikiéletük kezdetét, ki
mélyülését vagy tökéletesedését jelentette.

Fontos azonban, hogy a színészről se feledkezzünk meg.
Ha akarjuk, hogy a keresztény színművészet elfoglalja az öt megillető

delyet - akkor szükségünk van szerzőkre, de épp így szükségünk van színé
szekre is. Végül is, a színész hangszóró. 6 közvetíti gondolatainkat a tömeg felé.
Nem közömbös tehát, hogy átéli-e a kérdéses darabot? Ha a darab megrázza
őt, ő annál nagyobb hatást kelt nézőiben. Mert így ki tudja hozni a darab
lényegét: azt a lelkiséget, mely a darab igazi létalapja. Nem fáradok bele,
hogy újra meg újra elismételjem annak a hitetlen fiúnak esetét, aki a «Leakasz
tott felakasztotta előadásán igazán elimádkozta rózsafüzérét, ahelyett, hogy
csak színészkedve lemorzsolta volna. Másik esetem volt az a tizenötéves fiú,
kit gépies ájtatosságából «Szent Gilles» szerepe ébresztett fel és ki a színpadon
tanulta meg, hogy mi az ima. A hallgatóság is nyer ebből az élményből. Bizo
nyos, hogy a színész alakítása, megtévesztésig hű lehet. De az őszinte átélés,
tehetséggel párosulva, mégis csak igazabb, ellenállhatatlanabb, messzebbre
lendítő erő.

Eddig is - most is - sok nehézségbe ütközik törekvésünk. Ami szép,
ami jó, az kihívja az ellenkezést. A legnagyobb nehézséget nyilvánvalóan
maga a profán színházlátogató közönség okozza. Századok óta nem is ejtették
ki előtte Isten nevét. Mert Polyeucte kivétel. Phédra a görög rege álarcát ölti
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magára. Athalie és Esther csak a Saint-Cyr nevelőintézet reszere íródott.
A XVIII. század fittyet hányt Istennek. A romanticizmus a színpadon nem
jutott a festőiségnél tovább. Az utána következő elpolgáriasult korszak lemon
dott a törvényről, a hősiességről, a nagyságról. ennek folytán a lelkiségről is.
Maeterlinck kísérlete csak álmodozáshoz vezet. Claudelig semmi, egyáltalában
semmi sem történt. Ki sem mutatható, hogy a színművészetnek mennyi kárt
okozott a kálvinizmus és a janzenizmus egy olyan országban, melynek vérében
van a katolicizmus. Boileau foglalta versbe azt az irodalmi tévtant, melyet
gyermekeinkkel még most is bemagoltatnak az iskolák:

«A keresztény hit rettentő misztériumai ...D

Ez a felfogás bizonyelsorvasztotta egyik legéletképesebb szószékünket.
Professzorok egymásután következőnemzedéke fogadta el napjainkig Boileau
értelmetlen és ostoba vétóját. Még korunk is nyög súlya alatt.

Törekvésünk mégis tért hódít magának lassanként. Alig pár évtizedes
mult után a nagy közönség, mely pedig szokásból vagy nevelése következtében
ellenségesen hangolt a lelkiek iránt, szívesen fogadta a «Noé» eímű darabot,
mely 193I-ben került a «Vieux-Colombiers-ben, a lelkes Compagnie des Quinze
előadásában színre. Alig lép színre a pátriárcha, máris az éghez fordul, Isten
nel, mint hozzátartozójával beszélget, engedelmeskedik neki, egyforma alázat
tal, imádságos lélekkel veszi el kezéből a keresztet és a győzelmi pálmát. És a
közönség lelkendezett. Az előadásnak sikere volt. Pedig ez az életfelfogás naiv
nak, kényelmetlennek és elavultnak tűnhetett föl a mostani színházlátogatók
nagyrésze előtt. De elfogadták. ha még nem is éreztek vele tökéletes lelki közös
séget, És ez már jelent valamit.

Furcsa, de maga a keresztény publikum is épp elég nehézséget okoz.
Hitsorsaink nagy többsége hitetlen tömegek közé keveredve él. Mindenféle
emberi szempont válik számára elsőrendűenfontossá. Kűlönböző szofizmák 
progresszivizmus, individualizmus és gyakorlati pozitivizmus - mérgezik meg
lelkét. Igy igényeinek látszólag teljesen megfelel az az érzéki és elszellemtele
nített színművészet,melyet elébe tálalnak. Mindennek megvan a maga helye,
Isten a templomba való - szajkózza. Még azok is, akik megengedik, hogy
Istenről a színpad is beszélhet, óvatosságot prédikálnak. Csak erkölcsi szem
pontból, csak szociális szempontból essék róla szó, Világért se érintsük a lénye
get, mely szükségszerűlega misztikához vezetne. A természetfölötti sérti őket.

Bántja elpolgáriasultságukat. Arra szeretnének szorítkozni, hogy csak a betű

szerint higyjenek. Azt hiszik, hogy ezzel már eleget tettek az Egyház iránti
kötelességüknek. (D, fölösleges túlsokat foglalkozni a hitágazatokkal. Meg
személyesiteni őket - micsoda ízléstelenség ll) Szentségtörőnek ítélnék az
«autós sacramentalesi szimbolikus parafrázisait. A csoda meg túlkivételes
valami. Igy nem is illik azt színre hozni. Isten pedig nem veti meg a csodát, él
vele. Tudja, mi hat ránk. Szent Lajosnak nem volt csodára szüksége, hogy
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higyjen. De nem mindenki szent. «Tiszteljétek a hallgatást, amibe burkolód
zunk, míg Istent keressük. Egyedül e csend méltó hozzá,» - mintha ezt monda
nák. Ebben mi is egyetértünk velük. Vannak rejtett finomságok, melyeket
nem lehet nagydobra ütni. Csakhogy nem mindenki jut el magától a csendhez.
Rá kell vezetni az embereket, hogy mi a kontemplatív életszemlélet rneg
szerzésének módja. És a szentek eleven példája ehhez hozzásegítheti őket.

Másik ellenvetésük ez: «Meséitekkel aprópénzre váltjátok a hittitkokat.
Mesévé alacsonyítjátok a vallást. Lejáratjátok, ha ennyire közel hozzátok
hozzánk). Bizonyos távolságot akarnak betartani ezek az óvatosak, de ez az
ürügy arra is jó sokaknak, hogy így szépen elfelejthessék az egészet.

Az Egyház vezetői nincsenek ezen az állásponton, bár a papság köréből

sokan aláírják ezen észrevételeiket. Az Egyház kezdi elismerni a színház hatal
mát. XI. Pius pápa Georges Le Roy-nak a Theatre Franeais tagjának kéré
sére megszünteti az interdictumot, mely Bossuet óta a színészeket és a színé
szetet sújtotta. Ezt a váratlan adódó alkalmat kellett volna kihasználni.
AzAssociation Catholique du Théátre főtisztelendőGillet atya heroikus vezetése
mellett sokat tett a színészek lelki életéért. Magáért a színészetért még nagyon
keveset. A Szent Atya mozdulatában hallgatólagosan benne van a jó színpad
jótékony hatásának elismerése ésaz utalás is arra a helyre, melyet Isten tervében
a színpad betölthetne. Ez nagyszeru bátorítás számunkra. Hogy e gesztust
kellőkép kiaknázhassuk, ahhoz szükséges volna, hogy a papságnak több érzéke
legyen úgy általában a művészet meggyőző hatása iránt, hogy végre meg
értse: az ember anyagiságán rést tör az esztétikai hatás keltette izgalom és a
kegyelem e résen besurranhat a lélekbe, miután ez az egyetlen nyitva lévő

kapu. Megszámlálhatatlan a megtérések száma, melyet előkészített vagy be
fejezett (azon mértékben, amennyiben emberi alkotás egyáltalában előmozdít

hat bármit is) művészeknél vagy műkedvelöknél a Chartres-i székesegyház
puszta látása. Mi más ez a dóm, mint egy nagy középkori misztérium, kivetítve
egyszer s mindenkorra ablaküvegei zománcába, köveinek aranyába. Igy tanítja
a századokat pátriárkáival és szentjeivel, így vezeti őket a forma és a fikció
hatalmas szuggeszciója révén a visszavonultságba, az ima kriptájába, hol
Istennek már se formára, se fikcióra nincs szüksége, hogy megszólaljon.
Ö, mennyire nem vette semmibe Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János az
anyag szépségét! Hogy zengetik, hogy hallgatják ezt a szépséget lelki énekei
ben! Hisz azt is följegyezték Szent Terézről, hogy táncolt! A szent meg,
baezai kolostorában, mártírok történetének jeleneteit játszotta el. Sőt egy
karácsony éjtszakán, a Gyermek Jázus szobrát átölelve, még ugrálni is látták.
Istennek tetszhetett e játék. Mivel testben-lélekben egyszerre emelte föl két
szentjét, egymás mellett, egy karmelita kolostor szegényes kis társalgójában.

Vajjon visszakapja-e valamikor a színművészet elfelejtett lelkiségének
hatalmas katedrálisát? Elég volna, ha a mi korunk legalább némi kísérleteket
tenne ebben az irányban.
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