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CALDEROH ES "M U VE

Ebben az évben, amikor az egész ország az Eucharisztikus
Kongresszus ünnepségeire készül, szakkörökben sok szó
esik egy olyan ünnepi dráma elöadásáról, mely a magyar
színpadokhoz méltó legyen. Legtöbbet Calderon "Nagy
Világszínpad"-át emlegetik. Miért alkalmas Calderonnak
éppen ez a műve arra, hogy az Eucharisztikus Kongresz
szus keretei között kerüljön előadásra? Annak, aki nem
mint résztvevő, hanem mint kívülálló figyeli a katolikus
Egyház évente megtartott ünnepi kongresszusát, meg kell
állapítania, hogy ennek az Egyháznak kétségtelenül sike
rült híveit, vagy híveinek világi és a klérushoz tartozó
képviselőit a kongresszus kapcsán mozgósítania és össze
gyüjtenie. Maga a kongresszus azonban közvetve és köz
vetlenül kizárólag egy célt szolgál: a katolikus hit szerint
az Oltáriszentségben az emberek között élő Istent akarja
dicsőíteni. Ha visszatekintünk mindarra, amit az évszáza
dok folyamán, kimondottan ünnepi játékok címén produ
káltak, észre kell vennünk, hogy az ilyen előadások tár
gya mindig arra az ünnepségre vonatkozott, amelynek
kapcsán megtartották őket. Ha tehát a most aktuális
Eucharisztikus Kongresszusra visszatérünk, fentiek sze
rint természetesen olyan darabot igényelnénk, amely min
denek előtt az Egyház szellemének megfelelően nemze
tekfeletti - hangsúlyozni kívánom: nem nemzetközi, ha
nem nemzetekfeletti - másodszor, kizárólag Isten dicső

ítését célozza, amellett azonban - és ez az, ami ezt az ün
nepi darabot a többiektől meg kell hogy különböztesse 
egyben az Isten alapította Egyház dicsőségét is hirdeti.
Az első szempont tehát eleve kizárja a nacionalista dara
bokat. Nem elég, ha a kongresszus kapcsán előadott ün
nepi darab csak a magyar nézőt kapja meg, nem elég, ha
csak a magyar néző lesz büszke arra, hogya darabban di
csőített közösséghez tartozik. A kongresszus minden hívő

résztvevőjének ugyanezt kell éreznie. Az, hogy a kon
gresszust nálunk tartják, nem a mi érdemünk, hanem az
Egyház ajándéka, amellyel megtiszteli hazánkat.

Bennünk nem él a középkor nagy hite, mely minde
nekelőtt megadja Istennek a neki járó tiszteletet. Ez ter
mészetesen a rendelkezésünkre álló darabokban is meg-
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nyilvánul. Azt hiszem azonban, alig lesz valaki, aki ne ér
tene velem egyet abban, hogy Calderon "Nagy Világszín
pada" a fentemIített három szempontnak szinte maradék
talanul megfelel. Néhány nap előtt olvastam a darabnak
Possonyi László tollából kikerült magyar átdolgozását. Ha
az előadást illetőleg nem is értek mindenben egyet a szer
zővel, meg kell vallanom, hogy a fordítás, bizonyos
szempontokból, még Joseph von Eichendorff ismert né
met fordításánál is sikerültebb. Száraz szavakkal nem
formálhatunk meg, nem fejezhetünk ki olyasmit, ami lé
nyegénél fogva titokzatos. A magyar átdolgozó mesteri mó
don találja meg a titokzatos dolgokat kifejező részeknek
megfelelő misztikus szavakat. Ezzel a nemzetekfeletti da
rabbal gazdagabbá tette a magyar irodalmat és egyben
döntően megcáfolta azt a többször hangoztatott kijelentést,
mely szerint a magyar szavaknak nincs szép hangszínük.

De térjünk vissza Calderon "Nagy Világszínpad"-ára.
Mi tette lehetövé, hogy egy költő a tökéletesen elvont dol
gokat ilyen plasztikusan térbe állíthassa? Erre a kérdésre
az író élete felel. Calderon úgyszólván az Egyház öléből

került elő és oda is tért vissza. Akkor élt, amikor az Egy
ház világi hatalma tetőpontján állott, ő maga korának em
bere volt és - spanyol. Ő, a katolikus drámaíró 1600 ja
nuár 17-én született Spanyolország fővárosában. Régi, az
ország északi részében meghonosodott nemesi családból
származott; egyik legfőbb büszkeségünk az volt, hogy ősi

kastélyukban Assisi Szent Ferencet látták vendégül egy
kor. Első nevelői [ezsuiták voltak, később az alkalai és
salamancai egyetemet kereste fel. Családja papnak szánta,
ő azonban különböző Grandok szolgálatába állt, több csa
tában vett részt, főként azonban költészetének élt, melyet
már diákkorában szép sikerekkel művelt. Lope de Vega
drámaíró hamar felfedezte Calderont. IV. Fülöp ud
vari költőjének nevezte ki őt. 1650-ben történt, hogy Ő,

aki mindenféle kalandos élménye közepette is kifejezet
ten vallásos érzületű ember volt, és ennek hatalmas val
lásos drámákban kifejezést is adott, végre megtalálta lé
nyének legsajátosabb, leglényegesebb mozzanatát: Calde
ron annak ellenére, hogy ötven éves elmúlt, pap lett. Spa
nyolország érseki templomának, a tolédói dómnak szol
gálatába állott, később azonban, mint a király tiszteletbeli
káplánja, visszakerült a székvárosba. A nagy költő 1681
ben, pünkösd vasárnapján halt meg. Gondoltak arra is,
hogy szenttéavatási perét megindítják.

A heroikus spanyol népnek, mely az izlámot vissza-
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verte Afrikában, elsőnek látta meg az Újvilág csodáit, a
16. és 17. század politikai zűrzavarában szinte elvérzett a
katolicizmusért és ma is iszonyatos harcot vív a nyugat
kultúrájáért, Calderon mindenben, erőben és gyengeség
ben egyaránt, az eszményképet jelentette. Ez a Homéros
ra és Görögországra emlékeztető, nemzetével való össze
olvadás vonja meg a költő gigantikus körvonalait, ez emeli
őt misztikus megdicsőülésbe. Emellett Calderon a barokk
szellemiséget is képviseli, a nyugati világ kultúrájának
ezt az utolsó nagy hullámát, mely Loyolai Szent Ignácban,
Avilai Szent Terézben, Lugoban, Suarazben, Lopeben,
Cervantesben, Murillóban, Velasquezben, Quevedoban ér
te el többek közt legmagasabb fokát, majd átcsapott Euró
pára, és ott a kultúra minden ágában hasonló nagy tehet
ségeket produkált. Olyan volt ez, mint valami ellenrefor
mációs orkán, mely mintha el akarta volna seperni a hu
manizmust, a Renaissanceot és a reformációt. Calderon a
költészet terén ennek a tüzes, lángoló akarásnak legtelje
sebb megszemélyesítője. Mint ahogy Dante a középkori
katolicizmust képviseli, úgy lett Calderon a középkor utá
ni katolicizmus képviselője. A tridenti zsinat nagy elgon
dolásai: megváltás, kegyelem, szabadság, átlényegülés,
világosan vonulnak át müvein. A nagy erők játéka ez: a
francia, olasz, a délnémet színjátszás is erre az útra kény
szerült. Calderon már halála előtt elérte, hogy még a pro
testáns Németországban is színpadra került. A klassziciz
mus kénytelen volt legalább mint vígjátékírót elismerni
őt, de főleg a romanticizmusra volt erős hatással. Olyan
szellemek, mint Goethe, Schlegel, Tieck, Grillparzer,
Wagner Richárd, többé-kevésbbé befolyása alá kerültek.
S a mi korunk, melyet a nagy világháború ismét a trans
cendentálísra irányított, az örök értékek nagy hirdetőjére

szintén felfigyel.
Calderon költészetének formát adó principiuma a ka

tolicizmus. A költő kétségtelenül korának gyermeke volt
s ennek a kornak katolicizmusa nem azonosítható mínde
nestiil a Katolicizmussal, mint olyannal; általánosságban
azonban müveinek belső problémáját, vagyis a problémák
megoldásának módját, tisztán katolikus elgondolások dön
tik el. Calderon nem teszi magáévá Shakespeare autono
misztikus álláspontját; alakjai vagy meghajolnak, vagy
összetörnek Isten kegyelmének súlya alatt; a teremtés az
örökkévalóság allegóriája, melynek napvilágában eltün
nek a szigorúan értelmezett tragikum árnyékai. A keresz
tény gondolatnak a dráma birodalmában való hatalmas

50 VIGILIA



megnyilvánulását képviselik "Az élet álom", "A kereszt
áhitata", "Az állhatatos herceg", "A csodatevő mágus"
eímű darabjai, mindenekelőtt azonban misztériumjátékai.

A "Nagy Világszínpad" Calderon azon ünnepi játé
kai közé tartozik, melyeket a legméltóságosabb Oltári
szentség tiszteletére, vagy az úrnapi ünnepségek céljaira
írtak. Ezeket a misztériumjátékokat "Autos Sacramenta
les" néven foglaltak össze. Előadásuk a szabadban tör
tént, régi udvarokban, vagy a város egy-egy terén, s a
közületek hivatalos hódolatukat mutatták be velük a
Szentségi Isten előtt. Költői reakciót jelentettek a refor
máció eucharisztikus tévtanaira. Csak Calderon tette eze
ket az Auto-kat azzá, amit ma jelentenek. A szellemi költé
szet példátlan képességével, a mélységes szemlélödés ke
gyelmével és azzal az erővel megáldva, mellyel óriási tö
megeket monumentális egyszerüségben hordott össze, le
hetőségeinek legmagasabb fokára emelte fel ezt a müfajt.
A calderoni Auto képviseli a sajátos keresztény színmü
vészetet s az antik dráma legkifejezettebb antipodusát.
Benne a fátum helyett a megváltás kegyelme a formát adó
principium, s a teremtés a zűrzavar helyett az isteni böl
cseség allegóriájává válik. Calderon nem ragaszkodik szol
gai módon az eucharisztikus tárgykörhöz; gyakran beéri
azzal, hogy itt-ott megcsillogtatja az eucharisztia gondola
tát. Az üdvtörténet és világtörténelem egy-egy pregnáns,
sűrített kitevőjét néha szellemes metaforába burkoltan ál
lítja a színpadra. Az Auto alakjai rendszerint allegorí
kusak.

A "Nagy Világszínpad" Calderon misztériumainak
egyik legbájosabb és egyben legerőteljesebb darabja. Az,
aki eddig csak Shakespeare drámáiban érezte a nemze
tekfelettiséget, ha Calderon műveít, mindenekelőtt pedig
a "Nagy Világszínpad"-ot megismeri, a dráma addig is
meretlen világába lát be. Calderonnak sikerült megtalál
nia az Isteni Gondviselésnek és világkormányzatnak meg
győző, szellemes és plasztikus szimbólumát: a világtörté
nelem és az emberélet azonos színjáték, Isten a rendező,

a világ a színpad, a szinészek az emberek. A cselekmény
naiv magátólérthetődőséggel és ünnepélyes méltósággal
folyik Magasztosan, hatalmasan emelkedik ki a világ a sem
miből, színpadul kínálván fel a Teremtőnek magát, s fel
sorakoztatja az egyes ember sorsának s a nagy és egyete
mes világtörténés fő mozzanatainak alapjait. Ezután osztja
ki Isten a még meg nem született színészeknek a szerepe
ket, a világ felszereli őket s ők mindnyájan egyéni sajá-
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tosságuk szerint kezdik: a mélyértelmü cselekményt elját
szani, melyben mindenek próbaköve a felebaráti szeretet
parancsa. A halál egymás után a sírba hívja az egyeseket"
a világ visszaveszi tőlük azt, amivel, hogy szerepüket el
játszhassák, felruházta őket s egy grandiózus utolsó jele
netben elmondja az Isteni Rendező bírálatát.

A "Nagy Világszínpad" teljesen Calderon szabad és
legsajátabb ötletére épül; legfeljebb a középkori halál
tánc-gondolat hatott kissé reá. Tény, hogy a spanyol nép
misztérium-játékaíban - ezzel az elnevezéssel közelit
jük meg legjobban az Autokat, - olyan szórakozást ka
pott, mely minden időkben a lelki emelkedettség eszmé
nye lesz s mely a világszemlélet végső és legmélyebb kér
déseihez kapcsolódik.
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